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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Se

nado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte

(*) DECRETO LEGISLATIVO N!! 6, DE 1998

Aprova o texto do Acordo-Quadro de Cooperação Econômica, Industrial e
para o Desenvolvimento, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Italiana, em Roma, em 12 de fevereiro de 1997.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo-Quadro de Cooperação Econômica, Industrial e para o Desen

volvimento, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana,
em Roma, em 12 de fevereiro de 1997.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo-Quadro, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de fevereiro de 1998. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do

Senado Federal.

(*) o texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de 15-11-97.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Se
nado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte

(*) DECRETO LEGISLATIVO Nl! 7, DE 1998

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, em Ri
vera, em 16 de outubro de 1996.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo da República

Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, em Rivera, em 16 de outubro de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam re

sultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49,
I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de fevereiro de 1998. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do

Senado Federal. .
(*) O texto do Acordo acima citado está publicado no DSF, de 5-12-97.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Se

nado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte

(*) DECRETO LEGISLATIVO Nl! 8, DE 1998

Aprova os textos da Declaração Constitutiva e dos Estatutos da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa, assinados em Lisboa, em 17 de julho de 1996.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São aprovados os textos da Declaração Constitutiva e dos Estatutos da Comunidade dos

Países de Língua Portuguesa, assinados em Lisboa, em 17 de julho de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam re

sultar em revisão da Declaração e Estatutos referidos, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio na
cional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de fevereiro' de 1998. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do

Senado Federal.

(*) o texto acima citado está publicado no OSf, de 30-1-98.
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anterior.

11I - Leitura do expediente

MENSAGEM

Nº 180/98 - Do Poder Executivo, subme
tendo aos membros do Congresso Nacional, o
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nho Chedid, informando que o PSD está se desli-
gando do Bloco Parlamentar (PMDB/PSD/Prona). 04291

IV - Breves Comunicações

NILSON GIBSON - Solicitação à Presidên
cia para retificação de voto concernente ao des
taque para votação em separado do § 1º do art.
40 da proposta de Emenda à Constituição n.233,
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Transnordestina. Inauguração da Barragem de
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CLAUDIO CAJADO - Caráter ilibado das
atividades do Tribunal Regional Eleitoral da Ba
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hia. 04294

DALILA FIGUEIREDO - Apresentação de
projeto de lei para alteração do art. 42, § 72, da
Lei n,sl 9.434, de 1997, sobre a realização de
transplantes ou enxertos de tecidos, órgãos ou
partes do corpo humano. 04296

JOSÉ GENOíNO - Graves equívocos da
Proposta de Emenda Constitucional n.2 472, de
1997, do Senado Federal, sobre a regulamenta
ção do uso de medidas provisórias pelo Poder
Executivo. 04296
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ZULAI~ COBRA (Pela ordem) - Retifica-
ção de voto proferido na sessão anterior. 04299

LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Incon
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denciária de servidores inativos. Superlotação
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SANDRA STARlING - Caráter enganoso
do acordo para isenção dos inativos da contribui
ção prevista na proposta de reforma previdenciá-
ria. 04305

PEDRO WILSON - Reforma previdenciá
ria. Emissão de medida provisória sobre conces
são de bolsa aos professores das universidades
públicas. Inexistência de política salarial para do
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de criação do Fundo de Valorização do Magisté
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do de Minas Gerais. Implementação do Plano
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IVAN VALENTE - Anúncio da apresenta
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de Educação, previsto na Lei de Diretrizes e Ba-
ses. 04307

JAIR BOLSONARO - Razões do voto con
trário do orador à proposta de reforma previden-
ciária. •...... 04308

SIMÃO SESSIM - Firmeza e coerência de
atitudes do Ministro Sérgio Motta,'das Comunica-
ções. 04309

VÂNIO DOS SANTOS - Caráter perverso
da reforma da Previdência Social aprovada pela
Casa. Artigos "Câmara aprova emenda da Previ
dência", de autoria das jo"rnalistas Denise Madue
no e Luiza Damé, publicado no jornal Folha de
S.Paulo, e "Plenário da Câmara vira feira de tro
cas", de autoria da jornalista Denise Rothenburg,
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SÉRGIO AROUCA (Como líder) - Aprova
ção, pela Cârnara dos Deputados, da proposta
governamental de reforma previdenciária. Refor
mulação do atual modelo da Previdência Social.
Transferência da administração do órgão para
trabalhadores e aposentados. Desestatização
dos fundos de pensão. 04312

EDUARDO JORGE - Contrariedade à co-
brança de contribuição previdenciária dos servi-
dores públicos detentores de baixa remuneração. 04313

FERNANDO FERRO - Manobras do Go
verno Federal para aprovação da proposta de re
forma previdenciária. Reivindicação, pela Prefei
tura do Município de Cabo de Santo Agostinho,
Estado de Pernambuco, da condição de primeiro
ponto do descobrimento do Brasil......................... 04314

LUIZ MAINARDI - Caráter perverso da re-
forma da Previdência Social. 04315

EURípEDES MIRANDA - Decepção do
orador ante a aprovação, pela Câmara dos Depu
tados, da proposta governamental de reforma
previdenciária. Precariedade da BR-364 no Esta
do de Rondônia. Maior atenção do Ministro Eliseu
Padilha, dos Transportes, para com obrigações
pertinentes à sua Pasta. 04316

CUNHA LIMA - Situação caótica do ensino
fundamental no Estado de São Paulo................... 04316

ANIVALDO VALE - Criticas à administra-
ção do Superintendente do Instituto Nacional de
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Colonização e Reforma Agrária - INCRA - no putada Sandra Starling para posterior delibera-
Estado do Pará. 04317 ção ;......................................... 04329

ARNALDO FARIA DE SÁ - Protesto contra PRESIDENTE (MiChel Temer) - Votação
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áreas de cerrado do Brasil. 04318 BERT MARTINS, ARNALDO FARIA DE SÁ,

FÉLIX MENDONÇA - Necrológio de Clélia JANDlRA FEGHALI, LUCIANO CASTRO, BENE-
Rebouças, ex-Prefeita de Mutuípe, Estado da Ba- DITO DE LIRA. 04330
hia. .....................................................................•... 04319 PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação

MOISÉS BENNESBY - Responsabilidade dos requerimentos. 04330
dos govemantes e da sociedade no resgate da PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
cidadania dos brasileiros. 04320 de requerimento de constituição de Comissão

DILSO SPERAFICO - Apresentação de Externa para acompanhamento da Invasão do
projeto de lei proibitivo da veiculação de propa- Parque Nacional do Iguaçu, com vistas à reaber-
gandas de bebidas alcoólicas pelas emissoras de tura da Estrada do Colono, fechada há dez anos
rádio e televisão. Malefícios causados pelo alcoo- por decisão judicial, e do Plano de Manejo do
Iismo. 04320 Parque. 04330

SíLVIO ABREU - Usurpação, pelo Poder Usaram da palavra para orientação das
Executivo, do Estado de Direito Constitucional. respectivas bancadas os Srs. Deputados COL-
Arbitrariedade da Lei n.!! 9.464, de 1995, impediti- BERT MARTINS, GERSON PERES, FERNAN-
va da concessão, pelo Poder Judiciário, de Iimi- DO FERRO, LUCIANO CASTRO, BENEDITO DE
nares contra atos governamentais. Artigo "Dita- LIRA. 04331
dura constitucional", de autoria do jurista Dalmo PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
de Abreu Dallari, publicado no jornal Folha de do requerimento..................................................... 04331
S.Paulo···················i··..······..·················................. 04321 PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,

GONZAGA PATRIOTA - Apoio à reivindi- em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
cação do Sindicato da Indústria da Construção - n.!! 623-A, de 1998, que aprova o texto do Trata-
SINDUSCON - de Pernambuco de adiamento da do de Proibição Completa de Testes Nucleares -
licitação destinada à construção do Sistema Adu- CTBT, concluído em Nova Iorque, em 24 de se-
tor de· Jucazinho, no Estado, e de conseqüente tembro de 1996...................................................... .04331
reformulação do edital para abertura à participa-
ção de empresas estaduais na concorrência........ 04322 PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-

mento de retirada da matéria da pauta. 04331
CUNHA BUENO - Reflexão dos Parlamen-

tares acerca do artigo "O risco do curto prazo", Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
de Celso Pinto, publicado na Folha de S. Paulo. 04323 do JOSÉ CARLOS ALELUIA................................. 04331

PAULO PAIM - Razões do déficit no siste- Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados COL-

ma previdenciário brasileiro. Alta taxa de desem- BERT MARTINS, ALEXANDRE CARDOSO,
prego no País. 04324 GERSON PERES, FERNANDO FERRO, ISRAEL

WELlNTON FAGUNDES - Situação eco- PiNHEIRO.............................................................. 04332
nômico-financeira do produtor rural do Estado do
Mato Grosso. Propostas para redução do endivi- Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-

putados BENITO GAMA, ALEXANDRE CARDO.damento do produtor rural brasileiro. 04325
SO. 04332

V - Ordem do Dia
SANDRA STARLlNG _ Questão de ordem AIRTON OIPP (Pela ordem) - Retirada do

requerimento.......................................................... 04332
sobre interpretação da Presidência acerca do dis-
positivo regimental relativo a recebimento, por PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
Parlamentares, de vantagens indevidas durante o mento da discussão. 04333
processo de votação. 04328 Votação e aprovação do Projeto de Decre-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi- to Legislativo n.!! 623-A, de 1998........................... 04333
mento da questão de ordem levantada pela De- Votação e aprovação da redação final. 04333
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Encaminhamento da matéria ao Senado venção da Unidroit sobre Bell$ Culturais Furta-
FederaL................................................................ 04333 dos ou licitamente Exportados, celebrado em

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Discussão, Roma, no dia 24 de junho de 1995 .
em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo Usou da palavra para proferir parecer à
n.lI 628-A, de 1998, que aprova o texto da Con- matéria, em substituição à Comissão de Educa-
venção para Prevenir e Punir os Atos de Terroris- ção, Cultura e Desporto, o Sr. Deputado LUCIA-
mo Configurados em Delitos Contra as Pessoas NO CASTRO ..
e a Extorsão Conexa, quando tiverem eles trans- PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
cendência internacional, concluída em Washing- mento da discussão .
ton, em 2 de fevereiro de 1971. 04333 Usaram da palavra para orientação das

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- respectivas bancadas os Srs. Deputados COL-
mento da discussão............................................... 04333 BERT MARTINS, ISRAEL PINHEIRO, GERSON

Usaram da palavra para orientação das PERES, LUIZ EDUARDO GREENHALGH, LíDIA
respectivas bancadas os Srs. Deputados COL- aUINAN, LUCIANO CASTRO, JOSÉ CARLOS
BERT MARTINS, ALEXANDRE CARDOSO, LU- ALELUIA .
CIANO CASTRO, GERSON PERES, LUIZ PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
EDUARDO GREENHALGH, LíDIA aUINAN, LU- aprovação do projeto .
CIANO CASTRO, JOSÉ CARLOS ALELUIA, RO- Votação e aprovação da redação final. . .
DRIGUES PALMA................................................. 04334 Encaminhamento da matéria ao Senado

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e FederaL .
aprovação do projeto ,... 04334 PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,

Votação e aprovação da redação final. 04334 em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
Encaminhamento da matéria ao Senado n.lI 625-A, de 1998, que aprova o texto do Acordo

FederaL................................................................ 04335 sobre o Exercício de Emprego por parte de De-
PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão, pendentes do Pessoal Diplomático, Consular, Ad-

em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo ministrativo e Técnico, celebrado entre o Governo
n!!621-A de 1998, que aprova o texto do Protoco- da República Federativa do Brasil e o Governo
lo Adicional ao Tratado de Amizade, Cooperação da República Tcheca, em Praga, em 13 de junho
e Comércio sobre Facilitação de Atividades Em- de 1997 ..
presariais, celebrado entre o Governo da Repú- Usou da palavra para proferir parecer à
blica Federativa do Brasil e o Governo da Repú- matéria, em substituição à Comissão de Traba-
blica Oriental do Uruguai, em Montevidéu, em 6 lho, de Administração e Serviço Público, o Sr.
de maio de 1997.................................................... 04335 Deputado LUCIANO CASTRO .

Usou da palavra para proferir parecer à PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
matéria, em 'substituição à CQmissão de Econo- mento da discussão .
mia, Industria e Comérvio, o Sr. deputado IS- Usaram da palavra para orientação das
RAEL PiNHEIRO................................................... 04335 respectivas bancadas os Srs. Deputados COL-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- BERT MARTINS, PEDRO VALADARES, DUILlO
mento da discussão............................................... 04335 PISANESCHI, GERSON PERES, LUIZ EDUAR-

Usaram da palavra para orientação das DO GREENHALGH, L1DIA aUINAN, LUCIANO
respectivas bancadas os Srs. Deputados COL- CASTRO, JOSÉ CARLOS ALELUIA .
BERT MARTINS, RICARDO HERÁCLlO, IS- PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
RAEL PINHEIRO, GERSON PERES, LUIZ aprovação do projeto .
EDUARDO GREENHALGH, L1DIA aUINAN, LU-
CIANO CASTRO, JOSÉ CARLOS ALELUIA, RO- Votação e aprovação da redação final. .

Encaminhamento da matéria ao SenadoDRIGUES PALMA. 04335
Federa!. .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação do projeto............................................. 04336 PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,

em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
Votação e aprovação da redação final........ 04336 n.lI627-A, de 1998, que aprova o texto do Acordo
Encaminhamento da matéria ao Senado sobre Transporte Fluvial Transversal Fronteiriço

FederaL................................................................ 04336 de Passageiros, Veículos e Cargas, celebrado
PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão, entre o Governo da República Federativa do Bra-

em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo sil e o Governo da Argentina, no Rio de Janeiro,
n.!! 622-A, de 1998, que aprova o texto da Con- em 27 de abril de 1997 .
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Usou da palavra para proferir parecer à
matéria, em substituição à Comissão de Viação e
Transportes, o Sr. Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH .

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

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados COL
BERT MARTINS, PEDRO VALADARES, DUILlO
PISANESCHI, GERSON PERES, LUIZ EDUAR
DO GREENHALGH, LíDIA QUINAN, LUCIANO
CASTRO, JOSÉ CARLOS ALELUIA .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação do projeto .

Votação e aprovação da redação final. ..

Encaminhamento da matéria ao Senado
FederaJ. .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do BENITO GAMA .

PRESIDENTE (Michel' Temer) - Cumpri
mentos aos Srs. Deputados pela eficiência de
monstrada durante o período da convocação ex-
traordinária do Congresso Nacional. .

VI- Encerramento

2 - ATA DA 341 SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, DA 6' SESSÃO LEGISLA
TIVA EXTRAORDINÁRIA, DA SOl LEGISLATU
RA, EM 12 DE FEVEREIRO DE 1998.

1- Abertura da sessão

11 - leitura e Assinatura da ata da ses-
810 anterior

111 - Leitura do expediente

IV - Pequeno Expediente

NELSON TRAD - Celebração de acordo
entre a direção da empresa Volkswagen do Brasil
e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, no Esta
do de São Paulo. Oportunidade de reexame ~a

legislação tral?alhista brasileira .

PADRE ROQUE - Consternação com as
sassinato de produtor rural sem terra no Estado
do Paraná .

LUIZ ALBERTO -: Editorial "Menos direitos
para todos", publicado no jornal A Tarde. Prática
de racismo e de desrespeito aos direitos da p0
pulação negra pelo Juiz Ivan Figueiredo Dourado,
do Município de Morro do Chapéu, Estado da
Bahia .

JORGE WILSON - Repúdio às declaraçõ
es do Cônsul-Geral do Brasil no Chile, Ronaldo
de Campos Veras, sobre a situação de religiosos
brasileiros sob ameaça de expulsão daquele
país .

04339

04339

04339

04339

04339

04339

04340

04340

04343

04344

04344

04346

PAULO PAIM - Aprovação, pela Câmara
dos Deputados, da proposta governamental de
reforma previdenciária. Divulgação, pelo Jornal
do Aposentado, do posicionamento dos Parla-
mentares na votação da reforma .

ALDIR CABRAL - Anúncio de apresenta
ção de projeto de lei sobre obrigatoriedade de in
serção, em rótulos, embalagens ou propagandas
de bebidas alcoólicas, de advertência acerca do
crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro, e afixação, por estabelecimentos re
vendedores, de informes sobre o crime por con
dução de veículo sob a influência de álcool ou
substância de efeitos análogos .

GIOVANNI QUEIROZ - Comprometimento
do Orçamento da União para pagamento dos ju
ros e encargos das dívidas interna e externa bra
sileiras. Efeitos negativos da prática de altos ju
ros no País. Baixos investimentos nacionais nas
áreas da educação, ciência e tecnologia. .. .

FERNANDO FERRO - Resultados negati
vos do processo de privatização do setor elétrico
brasileiro .

ARLINDO CHINAGLlA - Repúdio à pro
posta governamental de reforma previdenciária.
Desvio de recursos destinados à Seguridade So
cial. Inconformismo com a cobrança de contribui
ção previdenciária de servidores inativos. Ocor
rência de fraudes no processo de votação da pro
posta de reforma previdenciária no âmbito da Co
missão Especial. Propósito do Governo Federal
de privatização da Previdência SociaL .

LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Solicita
ção ao Ministro lris Rezende, da Justiça, e ao Su
perintendente da Polícia Federal, Vicente Chelot
ti, de providências diante de ofensa do Delegado
da Polícia Federal Mauro Sposito à memória de
Chico Mendes .

UBIRATAN AGUIAR - Desordem nas de
pendências da Câmara dos Deputados por oca
sião da discussão da reforma da Previdência So
cial. Editorial "Última Etapa", publicado no Jornal
do Brasil, sobre as reformas constitucionais .

DÉRCIO KNOP - Não acatamento, pelo
orador, das orientações da Liderança do Bloco
Parlamentar de Oposição .

JOSÉ GENOíNO - Apoio ao pronuncia
mento do Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh.
Desvios na formalidade democrática na América
Latina. Urgente reforma política brasileira .

PRESIDENTE (José Maurício) - Constitui
ção de Comissão de Deputados para acompa
nhamento do Embaixador do Iraque à Mesa Dire-
tora .

04347

04348

04349

04350

04352

04352

04353

04355

04355

04356



PAULO ROCHA - Conveniência de rejei
ção do Projeto de Lei nl! 1.610, de 1996, sobre
aproveitamento de recursos minerais em terras
indígenas .

NILTON BAIANO - Anúncio de apresenta
ção de projeto de lei que altera o Decreto-Lei nl!
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)
e a Lei nl! 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de
Execuções Penais), para estabelecimento de
cela especial a motorista envolvido em acidente
de trânsito .

ELIAS MURAD - Anúncio de apresentação
de projetos de lei que acrescentam, na Lei nl!
9.503, de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro),
Capítulo XIX, Seção li, artigo sobre imposição de
pena ao agente público que, por ação ou omis
são, comprometer a incolumidade de bens e pes
soas em circulação nas vias e sobre regulamen
tação da distribuição de amostras grátis de medi-
camentos .

ARNALDO FARIA DE SÁ - Manobras para
dominação do setor de seguro-saúde por segura-
doras internacionais .

MARTA SUPLlCY - Propaganda enganosa
do Governo Federal sobre as mudanças introdu-
zidas pela reforma previdenciária .

PAULO DELGADO - Atuação da mídia na
divulgação de escândalo sexual envolvendo o
Presidente BiII Clinton, dos Estados Unidos da
América. Reportagem da revista Veja sobre o as
sunto. Questionamento sobre a exploração des
medida pela imprensa de escândalos e fatos sen-
sacionalistas .

PAULO GOUVÊA - Anúncio de apresenta
ção de projeto de lei proibitivo da terceirização da
cobrança de taxas e multas aplicadas pelo Poder
Público .

JOÃO MENDES - Caráter educativo e dis
ciplinador do novo Código de Trânsito Brasileiro.•

NELSON MARQUEZELLI - Urgente redução
das taxas de juros praticadas no País para competi-
tividade de produtos brasileiros no exterior .

JAQUES WAGNER - Contrariedade à pre
tendida prorrogação do recadastramento eleitoral
no Município de Camaçari, Estado da Bahia.......
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AUGUSTO CARVALHO (Como Líder) - Câmara dos Deputados ao Vaticano, em soleni-
Presença do Embaixador do Iraque no plenário dade de consagração do novo Cardeal brasileiro,
da Câmara dos Deputatlos. Estranheza diante de Dom Serafim de Araújo, atual Arcebispo de Belo
declaração do Ministro Luiz Felipe Lampreia, das Horizonte...............................................................•

Relações Exteriores, de possibilidade de apoio PAULO FEIJÓ - Criação da Residência de
do Brasil a ação militar internacional, capitaneada Engenharia Sanitária, na Escola Técnica Federal
pelos Estados Unidos da América, contra o Ira- do Município de Campos, Estado do Rio de Ja-
que. Abaixo-assinado para realização de confe- neira.............................•.......................................•
rência pela Organização das Nações Unidas -
ONU para discussão dos embargos econômicos
impostos a alguns países. 04356

ALEXANDRE CARDOSO (Como Líder) 
Convite do Embaixador da República do Iraque
aos partidos políticos brasileiros para visitação
aos palácios presidenciais e a locais denuncia
dos como depósitos de armas no território ira
quiano. Manifestação de repúdio do Partido So
cialista Brasileiro a atitudes de beligerância con-
tra aquele país. 04357

PRESIDENTE (José Maurício) - Associa
ção da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados
às manifestações de boas-vindas ao Embaixador
da República do Iraque. 04357

NELSON HARTER - Convite ao Presiden
te Fernando Henrique Cardoso para participação
da VI Fenadoce, no Município de Pelotas, região
Sul do Estado do Rio Grande do Sul. 04358

OSVALDO BIOLCHI- Elogio ao desempe-
nho do Governador Antônio Britto, do Estado do
Rio Grande do Sul. 04358

PAULO LUSTOSA - Documento"Agricultu-
ra: Origem e solução do desemprego no Brasil",
de autoria de Antonio Licio. 04359

JOSÉ COIMBRA - Manipulação de resulta
dos parciais em leilão promovido pela Federação
Paulista de Futebol, divulgados pelo Rede Ban
deirantes de Televisão, para contratação do joga
dor de futebol Marcelinho, através do Disque
0900. Anúncio de apresentação de requerimento
para realização de sessão solene em homena
gem à Seicho-no-iê e de projeto de lei permissivo
ao Sistema Único de Saúde - SUS de cobrança
pelo atendimento de pessoas portadoras de
doenças ocasionadas pelo tabagismo. 04366

EDINHO BEZ - Regozijo com o lançamen
to da obra "Santa Catarina 100 anos de História",
de autoria de pesquisadores e historiadores cata
rinenses. Ação empreendedora do Governador
Paulo Afonso Vieira. 04366

MÁRCIO FORTES - Anúncio de apresen
tação de projeto de lei sobre término do horário
de verão no primeiro domingo do mês de março
de cada ano. 04367

CUNHA BUENO - Delegação conferida ao
orador como representante da Presidência da

04253

04367

04368

04369

04369

04369

04369

04370

04371

04372

04372

04373

04372
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SERAFIM VENZON - Apoio do orador à Apresentação de proposições: NILTON
proposta governamental de reforma previdenciá- BAIANO; JOSÉ COIMBRA E OUTROS; JOSÉ
ria. 04374 COIMBRA; DOLORES NUNES; WAGNER ROS-

JOSÉ MAURíCIO - Precariedade do siste- SI; CUNHA LIMA; PAULO GOUVÊA; HÉLIO RO-
ma de saúde pública no Rio de Janeiro, Estado SAS; PAULO BAUER; CÉLIA MENDES E OU-
do Rio de Janeiro. Questionamento sobre a desti- TROS; LUIZ ALBERTO; LUCIANO ZICA; ELIAS
nação de recursos provenientes da privatização MURAD; PAULO LIMA; COLBERT MARTINS;
de estatais. Repúdio à Administração do Gover- MOREIRA FRANCO; RITA CAMATA E OU-
nador Marcello Alencar. Descumprimento, pelo TROS; MIGUEL ROSSETIO; CHICO VIGILAN-
Governo do Estado e pela Prefeitura Municipal do TE. 04392
Rio de Janeiro, da Lei Orgânica de Saúde. Con- VII - Comunicações Parlamentares
vocação do Ministro da Saúde e do Secretário MARÇAL FILHO - Aprovação, pela Casa,
Municipal de Saúde do Rio de Janeiro para es- da reforma previdenciária. Importância das reso-
c1arecimento à Comissão de Saúde da Câmara luções do Conselho Nacional de Trânsito - CON-
dos Deputados sobre a situação dos hospitais TRAN para a regulamentação de trânsito em zo-
públicos. Solicitação ao Tribunal de Contas do nas agrícolas. Conveniência de resolução, do ór-
Estado de realização de auditoria nos estabeleci- gão, autorizativa do trânsito em rodovias de ma-
mentos estaduais de saúde. Protesto contra o re- quinár'io agrícola, desde que em curta distância...
passe, pelo Governador Marcello Alencar, de re- 04408
cursos federais ao Programa Baixada Viva. Con- JOVAIR ARANTES - Precariedade do sis-
vocação do Presidente do Banco Nacional de tema de transporte coletivo no País. Reajuste das
Desenvolvimento Econômico e Social _ BNDES tarifas de ônibus urbanos. Conveniência de cons-
José Roberto Mendonça de Barros, p'ara esclare~ tituição, pela Câmara dos Deputados, de Comis-
cimento junto à Comissão de Economia, Indústria são Parlamentar de Inquérito para investigação
e Comércio, da Câmara dos Deputados, de de- do setor. 04408
clarações prestadas à Gazeta Mercantil sobre PAULO LUSTOSA - Relevância da refor-
destinação de recursos oriundos da privatização ma do Estado brasileiro. Descentralização admi-
de estatais. 04375 nistrativa no País. 04410

HAROLDO SABÓIA - Ocupação da Prefei- CONFÚCIO MOURA - Imediata conclusão
tura de Tutóia, Estado do Maranhão, pela popula- da BR-364, trecho Nova Vida-Porto Velho, Esta-
ção local, em face do estado de abandono do do de Rondônia. 04411
Município, decorrente do absenteísmo do Prefeito CHICO VIGILANTE - Protesto contra apro-
e do Vice-Prefeito. 04376 vação da proposta governamental de reforma

ÁLVARO VALLE - Visita ao Brasil de Taka- previdenciária. Situação dos trabalhadores brasi-
hito Miki, patriarca da doutrina Perfect Liberty, de leiros. Desmandos e incoerências do Governo
origem japonesa. 04377 Fernando Henrique Cardoso. Repúdio ao trata-

FERNANDO RIBAS CARLI _ Contestação mento dispensado pelo Presidente da Empresa
do Governador Mário Covas, do Estado de São Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT aos
Paulo, ao Conselho Administrativo de Defesa seus funcionários................................................... 04412
Econômica - CADE, sobre operação de investi- WALTER PINHEIRO - Intransigência do
mento concernente à instalação da montadora Ministro Sérgio Motta, das Comunicações, nas
francesa Renault no Estado do Paraná. 04377 negociações salariais com os servidores da Em-

SANDRO MABEL _ Excelência de qualida- presa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.
de do setor elétrico do Estado de Goiás. Demissão de funcionários do Banco Excel nas

04380 regiões Norte e Nordeste. Urgente tramitação de
V - Grande Expediente projeto de lei originário do Senado Federal, acer-
LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Pela or- ca da proibição de demissão de trabalhadores

dem) - Repúdio ao tratamento dispensado ao se- pelas entidades beneficiadas pelo Proer. 04413
tor educacional pelo Governo Mário Covas, do HERCULANO ANGHINETII - Desistência,
Estado de São Paulo............................................. 04381 pelo Governo Federal, da proposta de aumento

ESTHER GROSSI - Problemática da quali- da participação acionária do capital estrangeiro
dade do ensino no País. 04382 nas empresas aéreas nacionais. Riscos de colap

so no transporte aéreo e no controle do tráfego
FRANCO MONTORO - Importância de re- aéreo com o denominado ·vírus do milênio·, nos

forma política no Brasil. 04387 sistemas de computação, na virada do século
VI- Ordem do Dia XXI. 04414
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ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO (Pela or
dem) - Expectativa do envio de mensagem pelo
Poder Executivo à Câmara dos Deputados para
concretização do desmembramento da Universi
dade Federal da Paraíba e a conseqüente cria
ção da Universidade Federal de Campina Gran
de. Relatório da Comissão do Ministério da Edu
cação e do Desporto sobre a viabilidade da cria-
ção da universidade. 04415

ALBÉRICO CORDEIRO (PeJa ordem) -
Anúncio da visita do Presidente Fernando Henri-
que Cardoso ao Estado de Alagoas...................... 04429

PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Leitura
de ofício do Presidente do Congresso Nacional
sobre realização de sessão conjunta para instala
ção dos trabalhos da 4!! Sessão Legislativa Ordi~

nária da 50!! Legislatura, em 16 de fevereiro de
1998, às 15 horas, no plenário do Senado Fede-
ral........................................................................... 04429

PEDRO VALADARES - Solicitação ao Mi
nistro Luiz Felipe Lampréia, das Relações Exte
riores, pela Câmara dos Deputados, de providên
cias acerca de declarações do Cônsul brasileiro
no Chile, Ronaldo de Campos Vera, de apoio à
determinação do Ministério do Interior chileno,
contrária à concessão de vistos a brasileiros
membros da Igreja Universal do Reino Deus. ...... 04429

MARIA VALADÃO - Reivindicação dos
produtores rurais no sentido do reexame, pelo
Governo Federal, do processo de rolagem das
dívidas do setor agrícola. Investimentos em edu
cação para transformação do quadro socioeconô-
mico no Brasil. 04430

ANTÔNIO GERALDO (Pela ordem) - Inau
guração, pelo Presidente Femando Henrique
Cardoso e pelo Ministro Gustavo Krause, do
Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia
Legal, da Barragem de Jucazinho, em Caruaru,
Estado de Pernambuco. 04432

FREIRE JÚNIOR (Pela ordem) - Indigna
ção com o encaminhamento, por Mário José
Brando Santilli, ex-Presidente da Fundação Na
cional do índio - FUNAI, ao Presidente da Repú
blica de acusações infundadas contra servidores
da entidade. .........................•................................. 04432

CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Anún
cio de apresentação de projeto de lei sobre obri
gatoriedade de realização, pelos estabelecimen
tos públicos de ensino fundamental, de matrícula
de crianças a partir de 6 anos de idade. 04433

ARMANDO ABíuo (Pela ordem) - Solicita-
ção ao Ministro Carlos Albuquerque, da Saúde,
de revisão da tabela de procedimentos médicos.. 04433

PAULO MOURÃO (Pela ordem) - Atitude
deselegante do Governador Siqueira Campos, do

Tocantins, para com o Ministro Paulo Renato
Souza, da Educação e do Desporto, em visita ao
Estado. 04434

FRANCISCO RODRIGUES (Pela ordem) 
Aprovação em primeiro turno, pela Câmara dos
Deputados, da proposta governamental de refor-
ma previdenciária. 04435

AGNELO QUEIROZ (Pela ordem) - Sub
missão do Congresso Nacional ao Governo Fer
nando Henrique Cardoso. Nota pública da Ordem
dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul e
da Associação de Juizes do Rio Grande do Sul,
contra atentado a direito da cidadania consubs
tanciado na Lei n2 9.494197, que veda a conces
são de antecipação de tutela de direitos contra o
Poder Público. 04436

GONZAGA PATRIOTA (Pela ordem) - Ra
tificação de voto contrário à proposta de reforma
da Previdência Social. Conveniência de participa
ção de empresas de pequeno porte do Estado do
Pernambuco no processo Iicitatório para constru
ção do sistema adutor da Barragem de Jucazi-
nho......................................................................... 04438

GERSON PERES (Pela ordem) - Existên
cia de interesses econômicos abusivos por trás
da anunciada reintrodução da exigência de colo
cação de selos nas placas de identificação dos
veículos automotores. Indignação com a preten-
dida substituição das placas dos veículos. 04438

VIII- Encerramento
3 - REQUERIMENTOS OE INFORMAÇÃO

N2s 3.209 a 3.211, de 1998, com pareceres e
despachos. 04439

4-ERRATA
a) Seção de Atas (OCO n2s 160, de 10-9

97, página 27474, coluna 2,161, de 11-9-97, pá
ginas n2s 27813, coluna 2, 27829, coluna 2,
27876, coluna 1 e 164, de 16-9-97, página
28367, coluna 2).................................................... 04441

5-0IVERSOS
a) CeDI - Centro de Documentação e In-

formação - Edital n2 1, de 12-2-98. 04444

6-MESA

7 - LfoERES E VICE-LfoERES
8 - COMISSÕES
SUPLEMENTO

Ato da Mesa n2 79/98' - Dispõe sobre a
criação da Coordenação de Seguridade Parla
mentar.

Ato da Mesa n2 80198 - Dispõe sobre a
constituição do comitê Gestor Internet.

Ato da Mesa n2 81198 - Dispõe sobre trans
formação de cargos, sairão publicados em suple
mento a este Diário.
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Ata da 33! Sessão, da Câmara· dos Deputados, da
6! Sessão Legislativa Extraordinária da 50! Legislatura

em 12 de fevereiro de 1998.

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente - Heraclito Fortes, 1Q Vice-Presidente
- Nelson Trad, 2º Secretário - Paulo Delgado - Rita Camata,

§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.

ÀS 9 HORAS COMPARECEM OS SENHO
RES:

Heraclito Fortes
Nelson Trad

Pará

Geraldo Pastana - Bloco/PT

Amazonas

José Melo - PFL

Rondônia

Moisés Bennesby - PSDB

Tocantins

Antonio Jorge - PFL; Osvaldo Reis - PPB.

Ceará

Raimundo Gomes de Matos - PSDB.

Piauí

B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - PFL.

Paraíba

Enivaldo Ribeiro - PPB; José Aldemir - Blo
co/PMDB; Ricardo Rique - Bloco/PMDB.

Pernambuco

Fernando Ferro - Bloco/PT; Nilson Gibson 
PSB; Roberto Fontes - PFL.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB.

Bahia

Alcides Modesto - BlocolPT; Cláudio Cajado 
PFL; José Rocha - PFL; Luiz Alberto - Bloco/PT;
Ursicino Queiroz - PFL; Walter Pinheiro - Bloco/PT.

Minas Gerais

Hugo Rodrigues da Cunha - PFL; José Rezen
de - PPB; Osmanio Pereira - PSDB; Phílemon
Rodrigues - PTB; Sérgio Naya - PPB; Silas Brasileiro
- BlocoIPMDB.

Espírito Santo

João Coser - Bloco/PT; Luiz Durão - PFL.

Rio de Janeiro

Itamar Serpa - PSDB; Noel de Oliveira - Blo
co/PMDB; Ronaldo Santos - PSDB.

São Paulo

Arnaldo Madeira - PSDB; Dalila Figueiredo 
PSDB; Delfim Netto - PPB; José Genoíno - Blo
co/PT; Luciano Zica - Bloco/PT; Luiz Eduardo Gree
nhalgh - Bloco/PT; Nelson Marquezelli - PTB.

Goiás

Carlos Mendes - Bloco/PMDB.

Paraná

Luciano Pizzatto - PFL; Odilio Balbinotti 
PSDB.

Santa Catarina

Dércio Knop - Bloco/PDT; Edison Andrino 
Bloco/PMDB; Neuto de Conto - Bloco/PMDB; Paulo
Bornhausen - PFL.

Rio Grande do Sul

Augusto Nardes - PPB; Miguel Rossetto - Blo
co/PT; Odacir Klein - BlocoIPMDB.

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - A lista
de presença registra o comparecimento de 51
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. NILSON GIBSON, servindo como 2º

Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.



Brasília, 19 de dezembro de 1997

Excelentíssirno Senhor Presidente da República,
Tenho a grata satisfação de submeter à consi

deração de Vossa Excelência o projeto do Plano
Nacional de Educação, em cumprimento ao art. 214
da Constituição Federal e aos arts. 9º, inciso I, e 87,
§ 1º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Esta legislação não apenas determinou o
estabelecimento, em lei, do Plano Nacional de
Educação, como fixou o prazo de um ano, a partir
de 20 de dezembro de 1996, para o seu encaminha
mento ao Congresso Nacional, com diretrizes e metas
para os dez anos seguintes.

A apresentação ao Congresso Nacional do Plano
Nacional de Educação representa o ponto culminante
de um processo cujo objetivo permanente foi o de
dotar o sistema educacional brasileiro de um conjun
to de diretrizes e metas, de forma a orientar e balizar
a política educacional do País com vistas ao resgate
de uma dívida historicamente acumulada.

O projeto do Plano Nacional de Educação que
tenho a honra de submeter a Vossa Excelência con
templa todo o conjunto das prescrições em vigor e
atende a uma longa aspiração dos educadores bra
sileiros que, já ao tempo do Manifesto dos Pioneiros
da Educação, de 1932, reivindicavam um plano de
reconstrução da educação nacional. Assim, o projeto
reafirma os históricos e essenciais compromissos re
publicanos com a educação do povo brasileiro.

A concepção do Plano teve como eixos nortea
dores, do ponto de vista legal, a Constituição Fede
ral de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
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O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Pas- ção Nacional, de 1996, e a Emenda Constitucional
sa-se à leitura do expediente. nº 14, de 1995, que instituiu o Fundo de Desenvolvi-

O SR. B. SÁ, servindo como 12 Secretário pro- mento e Manutenção do Ensino Fundamental e de
cede à leitura do seguinte Valorização do Magistério. Considerou ainda iniciati-

111 _ EXPEDIENTE vas anteriores, entre as quais se destaca o Plano
Decenal de Educação para Todos, de 1993, bem

MENSAGENS como a experiência da atual política educacional do
Do Poder Executivo, nos seguintes termos: Governo de Vossa Excelência que, pela adoção de

várias' iniciativas inovadoras e exitosas, indicou alter-
Mensagem n!! 180 nativas seguras para o estabelecimento das políticas

Senhores Membros do Congresso Nacional, públicas de educação.
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, Na apresentação do Plano optou-se por uma

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên- forma que define claramente prioridades, desdobra-
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Se- das em metas objetivas e mensuráveis.
nhor Ministro de Estado da Educação e do Desporto, As metas foram determinadas para assegurar
o texto do projeto de lei que "Institui o Plano Nacio- ao País, como um todo, nos próximos anos, cená-
nal de Educação". rios educativos compatíveis com os desafios que o

Brasília, 11 de fevereiro de 1998. Brasil tem pela frente. Para cada grau e modalidade
E.M. Nº 221 do ensino, define-se um conjunto de metas, discuti

das e debatidé!-s 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 pro
põe inovações que, pelo seu alcance, são dignas de
destaque:

1 - 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 administravas responsáveis;

3 - a definição e hierarquização de prioridades,
sendo as duas primeiras o compromissos constitu
cional de universalização do ensino fundamental e
de erradicação do analfabetismo;

4 - a incorporação do último ano da educação
infantil ao ensino fundamental o que permitirá, na
Década, a ampliação do ensino obrigatório para
nove anos;

5 - a elevação progressiva, na Década, do
percentual do PIB destinado à educação;

6 - a extensão progressiva, na Década, da jor
nada escolar para sete horas diárias e do tempo in
tegrai para os professores;

7 - o estabelecimento de padrões mínimos
para o funcionamento da escola;

8 - a provisão, para as escolas, de equipamen
tos de tecnologia educativa e de comunicação;

9 - a expansão do atendimento aos alunos
com necessidades especiais de educação, visando a
sua generalização na Década;
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10 - a expansão do ensino médio, procurando
atingir sua universalização;

11 - a ampliação das oportunidades de acesso
à educação profissional por parte dos trabalhadores;

12 - programas de fonnação em serviço para eli
minar a presença de professores leigos nos sistemas de
ensino País;

13 - a revisão dos cursos de formação inicial
para professores;

14 - a ampliação gradual da oferta de vagas
no ensino superior, tanto público, quanto privado;

15 - a garantia de autonomia para as universida
des, diversfficanclo o sistema de ensino superior e favore
cendo às minorias étnicas o acesso ao ensino superior;

16 - a indicação de destinação prioritária de 4()Ok
dos recursos vinculados à educação para o Ensino Médio
nos Estados e, nos Municípios, para a Educação Infantil;

17 - programas educacionais para as comuni
dades indígenas equivalentes às séries iniciais do
ensino fundamental, respeitando seus modos de
vida e suas visões de mundo;

18 - a informatização e profissionalização da
gestão educacional do País, nas escolas, nos Estados
e nos Municípios;

19 - a participação da comunidade na gestão,
melhoria da qualidade e manutenção da escola, sem
que se exima o Poder Público de sua responsabilidade.

Po~ tudo isso, Senhor Presidente, estou seguro
de que o Plano Nacional de Educação, examinado e
aprovado pelo Congresso Nacional, e convertido em
legislação ordinária, representa um passo importante
não somente para a continuidade da política atual,

corno também para a adoção de novas medidas que
se fazem necessárias para que a detenninação de
Vossa Excelência, de dar à educação nacional o mais
alto grau de prioridade, adquira a indisJ}ensável
estabilidade, requerida pelos desafios que o País
enfrenta internamente e no contexto internacional.

Respeitosamente, - Paulo Renato Souza,
Ministro de Estado da Educação e do Desporto.

PROJETO DE LEI N!l4.173198

Institui o Plano Nacional de Educação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Plano Nacional de Edu

cação com as diretrizes e metas constantes do
documento anexo, com duração de dez anos.

Art. 2º A partir da vigência desta Lei, os Esta
dos, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com
base no Plano Nacional, elaborar planos decenais
correspondentes.

Art. 3º No prazo de cinco anos de. vigência da pre
sente Lei, a União, em articulação com os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios e com a sociedade civil
procederá a avaliação da implementação do Plano Na
cional e proporá ao Congresso Nacional as medidas de
correntes, visando corrigir defICiências e distorções.

Art. 4º A União, por intermédio do Sistema
Nacional de Avaliação, estabelecerá os mecanis
mos necessários ao acompanhamento das metas
constantes do Plano Nacional.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Brasília,
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"Art. 67: É instituida a Década da Educação, a iniciar-se um
ano a partir da publicação desta lei.

§1º 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
Declaração Mundial sobre Educação 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 mumclpios: fixam o prazo de remessa ao Congresso
Nacional (um ano após a pUOlícação da Lei nq 9.394/961; estabelecem o prazo de sua
vigência (os dez anos segUintes à sua aprovação); balizam o conteúdo e a abrangência
do Plano.

Convém lembrar. entretanto. que esses dispositivos resuitam de um longo
processo histórico. A idêia de um Plano Nacionai de EducaÇão estabelecido por fei
remonta à iniciativa oficial do então Conselho Nacional de Educação, em 1937, e à
proposta oficiosa anterior do mesmo Conselho. de 1932. Com a decretação do Estado
Novo, as iniciativas não tiveram prosseguimento. A idéia. entretanto, ressurgiu em
diferentes ocasiões e sempre com o objetivo de garantir a continuidade da polltica
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 1967, 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 1986, 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 àrea 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
torno da elaboração da Constituição Federal de 1966, prosseguiu com a discussão da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e teve continuidade através d,e
'iferentas iniciativas, especialmente o Plano Decenal de Educação Para Todos e a

'lenda Constitucional n9 14, que estabeleceu o Fundo de Manutenção e
'envolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.

INTRODUÇÃO

A apresentação deste Plano Nacional de Educação ao Congresso Nacional
cumpre exigência prevista na Constituiçâo de 1986. reforçada pela nova Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (Lei nQ 9.394/96). que instituiu, também, a Dêcada da
Educação.

Com efeito, determina a Constituição:

"Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação,
de duração plurianual, visando à articulação e ao
desenvolvimento do ensino em seus diversos niveis e à
integração das ações do Poder Público que conduzam à:

I. erradicação do analfabetismo;

11. universaiizaçâo do atendimento escolar;

11I. melhoria da quaiidade do ensino;

IV. formação para o trabalho;

V. promoçâo humanística, cientlfica e tecnológica do
Pais:

Por outro lado. determina a Lei n.º 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educacão
Nacional: •

"Art. 9º - A União incumbir-se-á de:

I. elaborar o Plano Nacionai de Educação, em
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios;"

Diz ainda a referida Lei:

1. Histórico e Fundamentos Legais

5. EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E FORMAÇÃO PROFISSiONAL 39

39

40

4. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 35

35

37

3. ENSINO MÉDIO · ···· 29

29

31
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23

26
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7.2. Metas 51
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10.1. Observações Gerais 65

10.2. Metas 67

10.2.1. Educação a Distância 67

10.2.2. Tecnologias Educacionais 68

9. FORMAÇÃO DE PROFESSORES E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 59

9.1. Observações Gerais 59

9.2. Metas 62

OBSERVAÇÕES E METAS 13

1. EDUCAÇÃO INFANTIL 15

1.1. Observações Gerais 15

1.2. Metas 16

1.2.1. Creches ·· , · 16

1.2.2. Pré-Escola 20

INTRODUÇÃO 5

1. Histórico e Fundamentos Legais 5

2. Objetivos e Orientação Geral ·•..· • ·.......... 6

3. Prioridades 7

4. Metas 6

5. A Estratégia de Elaboração do PNE 9

6. As Responsabilidades pela Execução do PNE 10



04262 Sexta-feira 13 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1998

4. Melas

157.079.573 12.486.246 9.539.656 27.512.690 10.369.278 96.760.566 411.137

5. A Estratégia de Elaboração do PNE

As prioridades estabelecidas em termos dos diferentes nivels educacionais
desdobram-se em melas que contemplam não apenas os objetiVOS a serem atendidos,
mas as condições necessárias para a sua realização.

. Além das metas referemes ao~ diversos niveis de ensino. contemplam-se
tambem outras que perpassam o sistema no seu conjunto ou atendem necessidades
especificas de segmentos da população: a formação de professores. essencial para
assegurar a qualidade do ensino em todos os níveis; o desenvolvimento e plena
utilização das novas tecnologias educacionais. tanto para suprir carências do sistema
regular de ensino presencial. através da oferta de recursos pedagógicos extremamente
eficazes. como para democratIzar o acesso à educação formal e i1iformal pela
educação a distãncia: a educação indígena. a fim de assegurar os direitos
constitucionais dessas populações: a educação especial. de forma a garantir o efetivo
aces~o ~o processo educ~tiVo por parte de crianças que se encontram hoje
marginalizadas no sistema. Finalmente, o Plano contempla ainda metas referentes á
gestão e ao financiamento do sistema, que constituem os instrumentos indispensáveis
para sua execução.

. No seu conjunto. o Plano procurou seguir a ordenação que conforma a própria
LeI de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Idade
ignorada

1B e mais
anos

15a 17
anos

7a 14
anos

4a6
anos

Oa3
anosTotal

osimples exame da legislação referente ao Plano Nacional de Educacão indica
que, apesar da responsabilidade por sua apresentação caber, basicamente, ao
Gov~mo Federal, a colaboração dos estados e municipios na sua elaboração ê
conSIderada fundamentaL De fato, o Plano Nacional de Educação, hierarquizando
prioridades nacionais e comprometendo as diferentes esferas de govemo com seus
objetivos, deve expressar compromissos assumidos por todas as instâncias do Poder
P~blico .- União, estados e municipios - sem o que. não poderá cumprir sua função
pnmordlal de atuarcomo elemento coordenador e artlculador do conjunto das polfticas
voltadas para a educação nacional. Mais que um projeto de govemo, o caráter nacional
do Plano pressupõe também a ampla participação de todos os agentes educativos:
professores, estudantes, dirigentes de estabelecimentos escolares e organizações
da sociedade civil. Foi considerada particularmente importante a colaboração do
Conselho Nacional de Educação.

• Com o intuito .de or~anizar o debate e de facilitar a participação mais ampla
posslvel.dentro das IImltaçoes do prazo para a elaboração do Plano, o Ministério da
Educaçao elaborou um documento preliminar com a indicação de problemas e
diretrizes principais e sugestões de metas a serem estabelecidas de forma a organizar
o debate. Além do mais, considerando que metas realistas dependem de informações
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 pariicular
do Ministério da Educação, mas aquela que tem permeado as manifestações de todas
as entidades envolvidas com a educação, incorporando o consenso já atingido, foram
utilizados, na elaboração do projeto, documentos recentes que resultaram de ampla
discussão nacional.

O mais importante deles foi o Plano Decenai de Educação para Todos,
preparado de acordo com as recomendações da reunião organizada pela UNESCO e

que lograram completar o nível anterior. Para as demais séries e nlveis, contemplam·
se metas concretas de ampliação do acesso. mediante a fixação de porcentUal da
faixa etária a ser atendida, evitando-se, deste modo. que o objetivo de amplia~oda
escolarização se tome meramente retórico. sem instrumentos eficazes para sua
implementação. '

Por acesso não se deve entender apenas a garantia de vagas nas redes de
ensino, mas a oportunidade de uma formação adequada aos interesses e
necessidades das diferentes faixas etárias, assim como, nos niveis mais elevados,
às necessidades da própria sociedade, em termos de pessoal qualificado para suprir
as demandas da sociedade complexa. Incluem·se, nesta concepção, tanto as
demandas do mercado de trabalho como as necessidades de formação de
lideranças cientificas e tecnológicas, artisticas e culturais, politicas e intelectuais,
empresariais e sindicais.

Colocou-se também como prioridade, por se constituir ínstrumento
indispensável para a gestão do sistema educacional, o desenvolvimento li
aperfeiçoamento de sistemas de informações e de avaliação em todos os níveis e,
modalidades do ensino.

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:

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
niveis 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
polilicas 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 na garantia de oferta de Ensino Fundamental
obrigatório de oito séries, assegurando o ingresso e a permanência a de todas as
crianças de 7 a 14 anos na eacola.

Esta prioridade se desdobra em três outras:

• o esforço para assegurar que todas as crianças conciuam as oito séries do
ensino fundamental, adquirindo a formação escolar minima para o exercício
da cidadania, para o usufruto do patrimõnio cultural da sociedade modema e
para a empregabilidade;

• a adequação do processo pedagógico às necessidades e carências da
população escolar;

- a promoção de formação inicial e continuada de professares em conformidade
com as necessidades do ensino.

A segunda prioridade consiste no resgate da dívidasocial acumulada, garantindo
a educação fundamental a todos que não tiveram acesso a ela na idade adequada ou
que não lograram conclui-Ia. Essa meta incorpora, de forma ampliada, a determinação
constitucional de erradicação do analfabetismo, entendendo que a alfabetização deve
ser interpretada no seu sentido mais amplo, isto é, como domínio de instrumentos
bàsicos da cultura letrada, das operações matemáticas el~mentares, da evolução

histórica da SOCIedade humana. da diversIdade do esoaço físico e politico mundial e
da consllluicão da sociedade brasileira. Envolve ainda a formacão do cidadão
responsável éconsciente de seus direitos. Essa prioridade está incorpórada na 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
anteriores e posteriores ao Ensino Fundamental. envolvendo. desta forma, a Educacáo
Infantil, o Ensino Médio e a Educação Superior. -

Não se coloca como objetivo do Plano a universalização do acesso a todos
esses demais nlveis de ensino, por se considerar esta meta inexeqüível no prazo de
dez anos. O Plano cóntempla, no entanto, a extensão da escolaridade obrigatória
para crianças de seis anos de idade. quer na pré·escola, quer no próprio Ensino
Fundamental, e a gradual extensão do acesso ao Ensino Médio para todos os jovens

o 'Plano Nacional de Educação tem como objetivo assegurar a continuidade
das politicas educacionais e articular as ações da União, dos estados e dos municípios,
ao mesmo tempo que se preserva a flexibilidade necessária para fazer face às contínuas
transformações sociais. O Plano procura traduzJr, em termos de metas claras e objetivas,
os princlpios norteadores da educação nacional formulados na Constituição Federal
e na Lei de Diretrizes e Bases, de forma a concretizar os objetivos consagrados nesses
documentos. Considerando que a construção de um sistema educacional capaz de
oferecer oportunidades educativas comparáveis às dos paises desenvolvidos é tarefa

a tongo prazo. adm1tíndo que os reCursOs financeiros oisponiveis não são ilimitados e
reconhecendo as deficiênCias dos atuais sistemas de enSino. o Plano estabelece
prioridades que contemplam a diminuição das desiguaidades SOCiais e regionais. a
universalização da formaçáo escolar minima compativei com as necessidades da
sociedade democrática moderna, a elevação global do nivel de escolaridade da
população e a melhoria geral da qualidade 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 municlpios,
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 torno das
quais pudesse haver um efetivo compromisso de todas as esferas de governo.

2. Objetivos e Orientação Geral

3. Prioridades

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 do povo brasileiro.

Após suaaprovação. ele deveráse desdobrarem planos estaduais e municipais,
que, contemplando as especificidades de cada estado e de cada região, permitirão a
integração e a continuidade das politicas educacionais no Brasil.
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realizada em Jomtien. na Tailândia. em 1993. Além deste. 05 documentos resultantes
de ampla mobilizaçâo regional e nacional que foram apresentados pelo Brasil nas
conferéncias da UNESCO constituiram subsidios Igualmente importantes para a
preparaçâo do documento inicial. Foram particularmente relevantes os que resultaram
da participaçâo do Brasil nos seguintes eventos:

• Declaração de Nova Delhi - índia. 1993;

• Conferência InternaCional sobre População e Desenvolvimento-Cairo, Egito, 1994;

• Cúpula Mundial de DesenvoMmento Social- Dinamarca, Copenhagem. 1995;

• 4" Conferência Mundial sobre a Mul@r- Beijing, China, 1995;

• Afirmação de Aman - Jordânia, 1996;

• 45" Conferência Internacional da UNESCO - Genebra, Suíça, 1996;

• Declaração de Hamburgo - Alemanha, 1997.

Foram também utilizadas pesquisas recentes envolvendo os estudantes do
Ensino Fundamental e do Ensino Médio, as quais procuravam captar o sentimento, a
percepção e as aspirações dessas crianças e jovens com relação á escola. Essas
pesquisas foram importantes por indicarem a descontentamento com a situação atual,
a deseja de uma atmosfera de respeito nas relações que se dão no âmbito da
comunidade escolar e de uma educaçâo de melhor qualidade, capaz de assegurar o
acesso ao mercado de trabalho.

O documenta básico, com a respectivo suplemento estatística, foi distribuído
amplamente, e solicitou·se, a todas as entidades envolvidas, a envio de sugestões
para a elaboração da documento final. Essas sugestões foram discutidas numa série
de reuniões gerais organizadas pelo INEP no inicio de novembro deste ano. Nesse
ínterim, o CONSED e a UNDIME realizaram reuniões estaduais e regionais que
permitiram uma participação mais ampla dos representantes de suas respectivas
redes de ensino.

É da conjunta de todas estes documentos e contribuições resultantes deste
ampla debate que foi elaborado o Plano Nacional de Educação ora enviada ao
Congresso Nacional.

O AnexO'l contém a relação das entídades consultadas; o Anexo 2 é constituído
pelas estatisticas Básicas que serviram de fundamento para a elaboração das metas.

6. As Responsabilidades pela Execução do PNE

Deve-se considerar que o Plano Nacional de Educação estávoltado, basicamente,
para a ação do Poder Público, uma vez que é sua a responsabilidade fundamental de
garantir o direito à educação consagrado na Constituição. Cabe lembrar, entretanto,
que essa responsabilidade não se restringe ao Estado - é indispensável a colaboração
da sociedade civil. Essa colaboração envolve diferentes segmentos.

• 'Em primeiro lugar, a Lei de Diretri4es e Bases menciona a colaboração da
própria familia, A persistência de padrões tradicionais de dominação política e
exploração econõmica tem contribuido para alienar da escola a população pobre,
especialmente a da zona rural. impedindo que essa valorize a formação escolar dos
seuslilhos como Instrumento fundamental para lhes assegurar o exercicio da cidadania
e a insercâo no mercado de trabalho. Essa atitude contribui para a evasão escolar ou
a freqüência irregular, do mesmo modo que a ausência de valorização da atividade
intelectual e do bom desempenho escolar dificulta o sucesso das crianças na escola.
A conscientização de toda a população em reiação á importância da formação escolar
deve ser objeto de preocupaçâo constante do Poder Público.

Para isto, deve-se levar em consideração o potencial dos meios de comunicação
de massa que atingem o conjunto da população brasileira. os quais podem contribuir,
através de amplas campanhas nacionais, para valorizar a escola e o sucesso escolar.

Deve-se ainda reconhecer a importância das organizações não.governamentais,
leigas ou confessionais, 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 comum
tem dificuldade em oferecer. Particularmente relevante tem sido a ação dessas organizações
na Educação Especial. Deve-se mencionar ainda sua contribuição para a Educação de
Jovens e Adultos e para a Educação Indigena, assim como no desenvolvimento de
programas educativos compensatórios para outras minorias étnicas que. sofrem as
conseqüências de práticas discriminatõrias. como é a caso dos descendentes de africanos.
Igualmente importante tem sido sua atuação na oferta de creches.

A valorização das organizações não-governamentais não pode e não deve ser
interpretada como tentativa do Estada de se desresponsabilizar pelo financiamento
da educação, inclusive parque a grande maioria dessas organizações utiliza recursos
públicas. Mas há que se incentivar igualmente o trabalho voluntãrio e a organização
das comunidades, para, de forma par1icipatlva, colaborar na gestão da escola, para
melhorar a qualidade do atendimento escolar e paraenriquecer o patrimõnio daescola,
práticas essas que, em todas as democracias, constituem manifestação da exercicio
da cidadania responsável.

Finalmente, devemos considerar ainda a ação da iniciativa privada na oferta
de serviços educacionais. A presença do ensina privado, tanto leigo como
confessional. constitui uma característica do sistema educacional brasileiro, desde
seus primórdios. Ele é indispensável no sentido de oferecer opções em termos de
valores culturaís e de orlentaçâo confessional para a população, alêm de ampliar a

oferta de ensino. Em relação ao ensino privado, cuja contribuição não pode ser
desprezada nem desvalorizada, o papel do Poder Público deve ser exercido através
?a .avalia9ão das ~erviços prestados, na sentido de garantir sua qualidade. É
Ind.lspensavel t~bem que se assegure a observância das leis e normas que regem
a sistemaeducacional, dentro dos marcos gerais de uma políticade defesados direitos
do consumidor.

Houve o cuidado, na apresentação da Plano, de procurar definir as
respons?biJidades da União. Para não sobrecarregar o texto, foi utilizada um sistema
?e .astenscos: as metas que dependem, basicamente, da atuação da União estão
indicadas com um asterisco (*); aquelas que exigem a associação da União com 05
estados,_muni~ípiosou organizações da sociedade civil, com dais asteriscos (*'). As
metas nao assinaladas são de responsabilidade dos três últimos.

OBSERVAÇÕES
E METAS

EDUCAÇÃO INFANTIL

1.1. Observações Gerais

O incisa IV do artigo 208 da Constituição Federal e os artigos 29 e 30 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional consagraram uma conquista sociai de enorme
Importância. ao estender a obrigatoriedade de oferta educacional. por parte do Poder
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 Bâsica. a qual se estende até a conclusão do Ensino Médio.

A nova relevância assim atribuida à Educação Infantil corresponde ao
reconhecimento do papel crucial dos primeiros anos de vida no desenvolvimento
integrado das potencialidades psíquicas do ser humano. não apenas no que diz respeito
às suas dimensões intelectuais e cognitivas, mas também ao equilíbrio emocional e á
sociabilidade que são essenciais à formação da pessoa e do cidadão.

A importância que a Legislação atribui à Educação Infantil responde também a
duas outras ordens de preocupação. Em primeiro lugar, aquelas relativas às profundas
transformações que a sociedade modernaestá produzindo nas condições de socialização
das crianças. A diminuição do tamanho das familias, 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 ãmbito da sociabilidade
infantil, empobrecendo o universo afetivo e a 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 preocupação dos educadores
com as prOfundas desigualdades sociais que caracterizam a sociedade brasileira. Em
virtude dessas desigualdades, as oportunidades educacionais, os estimulas intelectuais
e as prõprias condições de desenvolvimento fisico oferecidos às crianças das camadas
sociais de renda mais elevada estão freqüentemente ausentes no horizonte econõmico
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 benefícios do desenvolvimento econõmlco
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 sístema escolar, embora seu alcance tenha sido restrllo a uma proporção
relativamente pequena da população e não tenha ela merecido a importância que tem
hoje. A integração da pré-escola ao sistema educacional fica evidenciada pelo fato de os
censos escolares, hámuitos anos, incorporarem dados sobre as instllulçôes que a mantêm.

As creches. ao contrano. estiveram tradicionalmente subordinadas ao sIstema
de assístêncla social. e ate hOJe não possUlmos dados estatísticos confiáveis nem
sobre o número desses estabeleCimentos nem sobre a população atendida - o Censo
Escolar não as menciona. Foram, no passado. concebidas para atender ás mães da
população de baixa renda, na qual o trabalho feminina, freqüentemente essencial
para a subsistência da família. promove uma situação de abandono ou de atendimento
muito precário aos filhos pequenos. Os CUidados físicos constituíam a preocupa,ão
central de muitas dessas instituicões e raramente se levaram em conta as necessidades
afetivas e cognitivas das crian,âs. assim como se ignoraram tanto a necessidade de
qualificação profissional parao pessoal encarregado das tarefas de atendimento quanto
o enorme potencial educativo desse tipo de Instituição. A inclusâo das creches na
Educa,áo 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 função das necessidades
diferenciais de atendimento aSSOCiadas às diferentes faixas etárias. Essas diferenças
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no tipo de atendimento a ser oferecido' são melhor contempladas através do
estabelecimento de metas específicas para as creches e para a pré-escola.

A dimensão educativa da creche está indissoluvelmente ligada ao atendimento
das necessidades fisicas 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. é através do relacionamento efetivo com os adultos que elas recebem
os estímulos necessários para o desenvolvimento de suas capacidades sensõrio
motoras. cognnivas. comunicativas e emotivas. Trata-se. portanto, de um atendimento
integral, muno 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-Ia.

A fonnação de pessoal qualificado para trabalhar em creches não pode se confundir
com a formação regular para o magistério. Há outros profissionais cuja formação os toma
competentes para exercer esse trabalho: enfermeiras, médicos pediatras, psicãlogos e
assistentes sociais com formação especifica, tanto quanto professores.

É necessário também que não se subestime a capacidade de mulheres e de
mães de família com pouca escolaridade realizarem competentemente muitas das
tarefas próprias das creches, inclusive oferecendo apoio afetivo às crianças, 'desde
que devidamente orientadas.

Devemos reconhecer ainda que a extrema relação de dependência, inclusive
aletiVa, da criança em relação à mãe e a importância que hoje se atribui ao aleitamento
materno fazem com que a permanência da criança no ambiente doméstico seja uma
alternativa não só possível, mas freqüentemente desejável em relação à creche,
especialmente no primeiro ano de vida.

Por isto mesmo, em nenhum pais se pretendeu universalizar o atendimento
das crianças em creche, e a permanência junto à mãe tem sido estimuiada através de
programas de apoio e de orientação materno-infantis.

Programas de assistência matemo-infantil são, no Brasil, tão ou mais necessários
do que em outros paises e devem ser desenvolvidos mediante a cooperação entre as
Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social, de forma integrada ou paralela
ao atendimento nas creches.

Convém também não submeter as creches a um modelo único e rigido. Diversas
formas de atendimemo integral ou parclai 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 d~ contro
le e orientação para evitar que essas iniciativas se transformem em meros depOSITas 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 assislênciasocial e de saúde, essas duas dimensões estão integradas nas atividades
das creches, especialmente aquelas que atendem à população de menor renda.

Éindispensável, portanto. que os recursos destinados à instalação. manutenção
e ampliacáo das creches não se restrinjam àqueles provenientes da área da educação.
mas integrem contribuições dos setores de saúde e assistência social.

As pré-escolas, por outro lado, destinadas a crianças com maior grau de
autonomia no que diz respeito à higiene, comunicação verbal, alimentação e
sociabilidade, podem funcionar dentro de outro padrão de organização mais
propriamente escolar e exigem pessoal com qualificação pró_pria de magis!ério:
devendo ser integralmente mantidas com os recursos da educaçao. Além ao maiS, ha
consenso de que é desejável sua gradual universalização. tendo em vista os grandes
benefícios que decorrem da escolarização precoce.

Com as diferenças próprias que caracterizam creches e pré-escolas, o Plano
Nacional de Educação precisa contemplar de forma integrada a ampliação e a meihoria
da qualidade do atendimento e da formação oferecidas às crianças de Oa 6 anos.

No que diz respe~oà expansão da Educação Infantil, a precariedade dos dados
referentes às creches constitui um enorme empecilho para o planejamento. Sabemos
que essafaixa etáriacompreende, hoje, 12.486.246de crianças, e que suaparticipação
no conjunto da população vem declinando em virtude daqueda das taxas de natalidade.
É indispensável que se crie um sistema de informações estatlsticas sobre 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 menos um terço da faixa etária.
o que poderia ser considerado uma cobertura de atendimento adequado, quando
comparado ao de outros paise~ em desenvolvimento.

No caso da pré·escola, os dados estão disponiveis. O sistema cresc?u m~i!o

nos últimos anos, e hoje, para uma população de 9.539.656 de crianças na faJXa etana
de 4 a 6 anos, hã 4.270.376 de matriculas, às quais se deve acresc~ntar":IaJs 4.81 ..179
crianças de menos de 7 anos em classes de alfabetização. No conjunto, IStO Significa
que o sistema comporta atualmente cerca de me~deda faixa ~tá~ia.. Consi~e!,"nd9
se ainda a redução progressiva da taxa de natalidade, que diminUI a partlclpaçao
dessa faixa etária na população total, é viável prever a possibilidade de, na década,
atingir pelo menos dois terços da faixa etária, o que está em conformidade 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 Educagão 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 necessário que,

Tabela 1.1 - Educacão Pré-Escolar - Matrícula
Brasil'-1991 e 1996

Oependência Administrativa Crescimento

Localização
%Faixa Etária

Total' 3.628.285 100,0 4.270.376 100,0 17,7

Oependência Administrativa

Federal 15.058 0.4 2.477 0,1 -83.6
Estadual 872.730 24,1 759.187 17,8 -13,0
Municipal 1.711.032 47.2 2.489.225 58,3 45,S
Particular 1.029.465 28.4 1.019.487 23,9 -1,0

localização

Urbana 3.112.857 85,8 3.623.025 84.8 16.4
Rural 515.428 14,2 647.351 15,2 25,5

Faixa Etária

menos de 4 anos 340.326 9,4 272.011 5,4 -20.1-
4a6anos 2.989.156 82.4 3.543.133 83.0 18,5
mais de 6 anos 298.803 8,2 455.232 10,7 52.4

Fonte: MEClINEP/SEEC

garantida a aplicaçáo de 15% dos recursos destinados à educação no Ensino
Fundamental, como é justo e necessário. os restantes 10% sejam destinados
priorITariamente às creche6 e pré-escolas. Esses recursos, judiciosamente aplicados,
serão suficientes para a ampliação e melhoria do sistema atual naqueles municlpios
economicamente viáveis, isto é. que contam com recursos prõprios além dos
provenientes das transferências. Há entretanto uma imensa maioria de municipios
pobres. nos quais os recursos serão insuficientes. Poresta razão, não só é indispensável
a continuidade da colaboração que vem sendo prestada por organizaçóes não
govemamentais, mas é igualmente imprescindível a prlorizaçáo da oferta de assistência
financeira e técnica da União para os municípios de menos recursos, utilizando, de
forma integrada. no caso das creches, recursos provenientes dos órgãos governamentais
envolvidos com saúde e assistência social.

A politica que está sendo proposta, de forma realista, neste Plano Nacional de
Educação, garantirá, na Década. um salto qualitativo e quanlftativo na Educação Infantil,
com repercussões de longo alcance na escolarização posterior.

1.2. Metas

1.2.1. Creches

i.,Ampllar a oferta de creches em, pelo menos, 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 condicões
minimas 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 atendidas, 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;

cl preparação dos alimentos;

d) repouso;

e) espaço interno e externo para movimentação e atividades lúdicas;

1) 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 municípios estabeleçam programas
para a adaptação das creches às diretrizes nacionais.

4. Definir, no prazo de um ano, diretrizes nacionais que estabeleçam os
componentes educativos mínimos a serem oferecidos nessas inslftuicões e as-demais
condições para o desenvolvimento fisico. emocional. cognitivo e sociâJ das crianças.'

5. Assegurar que, no prazo de trés 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 nens 3 e 5.

7. Garantir que, em clnco anos, todos os dirigentes das creches possuam, no
mínimo, formação especifica em nível médio.

6. Garantir que, em dez anos, todos os dirigentes das creches possuam
formação apropriada em nível superior.

9. Assegurar que, em cinco anos, em todas as creches, haja pelo menos um
profissional com habil~açãoespecificaem nivel de Ensino Mêdio para cadavinte crianças.

10. Prever que, em dez anos, em todas as creches, haja pelo menos um
profissional com formação superior para cada vinte crianças.
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11. Estabelecer um programa nacional. com a colaboraçào entre União. estados
e municípios. para a formaçào 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 municípios. programas de formação
e orientação para o pessoal auxiliar das creches.

13. Exigir, em cinco anos, escolaridade mínima 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 todos os municípios. um sistema de controle e supervisão
das creches particulares. públicas e conveniadas, a fim de assegurar as condições
mínimas estabelecidas neste Plano.

15. Assegurar, em todos os municípios. programas adequados de alimentação
para as crianças das creches mantidas pelo Poder Público.

16. Assegurar que as crianças com necessIdades educativas esoeClalS sejam
atendidas. sempre que posslvel. na rede regular de creches. respeitando o direito e a
necessidade de atendimento especializado.

17. Assegurar a coiaboração entre os setores responsáveis pela educação.
saúde e assistência social para a manutenção. expansão. administração. avaliação e
controie 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 apoío de organizaçóes não-governamentais. programas de orientação e apoio
às mães com filhos de Oa 3 anos. oferecendo. inclusive. assistênCia financeira, juridica
e de suplementação alimentar nos casos de pobreza. violênCia domestica e
desagregação familiar extrema.

19. Incluir as creches públicas no sistema nacional de estatísticas educacionais
dentro do prazo de três anos e estender o sistema. progressivamente. para inciuir
também as do setor privado.**

20. Observar as metas estabelecidas nos capítulos referentes à Educacão
Especial, ao Financiamento e Gestão e à Formação do Magisténo que dizem respêito
às creches.

1.2.2. Pré-Escola

1. Assegurar uma expansão anual de pelo menos 5% na oferta de vagas nas
pré-escolas mantidas gratuitamente pelo Poder Público, com pnoridade para a
população de menor renda.

2. Universalizar. em cinco anos. o atendimento às crianças de seis anos de
idade em pré-escolas, de forma a preparar o sistema para, a partir do sexto ano de
vigência do Plano, expandir o ensino fundamental de oito para nove séries, com inicio
a partir dos seis anos, eliminando a repetêncía nessa idade e articuiando os dois
níveis de ensino.

3. Definir, no prazo de um ano. padrões mínimos nacionais de infra-estrutura
para as pré-escolas, compatíveis com as realidades regionaIS, incluindo condições
adequadas de: **

a) espaço. iluminação. ventílação e insolação dos prédios escolares;

b) instalações sanitárias e condições mínimas de higiene em todos os edifícios
escolares;

c) rede elétrica;

d) instalações adequadas para o serviço da merenda escolar;

e) adequação dos edifícios para atender às crianças portadoras de necessi
dades especiais;

f) espaço para esporte e recreação;

g) mobiliário, equipamento e materiais didático-pedagógicos, inciuindo livros,
brinquedos e outros materiais de apolo às atividades escolares.

4. Garantir que só se construam novas pré-escolas dentro dos padrões mínimos
estabelecidos, no que diz respeito aos itens de "a" a "I".

5. Garantir. em CinCO anoS. a adaotação progressiva dos prédios escolares. de
forma a obedecer padrões mmimos estabeleCIdos nos Itens de "a" a "f".

6. Estabelecer, em todos os mumcíplos. programas progressivos de forneCI
mento, a todas as suas pre-escolas, de matenais didático-pedagógicos adequ~dos.

indicados no item .'g" da meta 3, de forma a assegurar. em CinCO anos, a observancJa
dos padrões minimos.

7. Definir, no prazo de um ano. parâmetros curriculares e diretrizes pedagógi
cas nacionais para a pré-escola.*

8. Estabelecer medidas para assegurar que, em três anos. todos os estados e
municípios tenham estabelecido suas diretrizes pedagógicas paraa pré·escola e que
todos os estabelecimentos escolares tenham formulado seus projetos pedagoglcos.
observandoas sugestões dos parâmetros curriculares e diretrizes pedagógicas nacionais.

9. Garantir, no prazo de cinco anos. que todos os professores da pré-escola
possuam no mínimo habilitação especifica em nível de 29 grau.

10. Criar nos estados e municipios. programas de formação em serviço que
permitam aos docentes em exercicio adquirir a .forn:'ação mi~ima e~tabelecid~ para
esse nivel de ensino. assegurando a colaboraçao tecmca e financeira da Umao aos
municípios ou conjuntos de municípios de menores recursos.h

11. Garantir que. no prazo de dez anos, todas as pré-escolas sejam dirigidas
por especialistas com formação em nível superior.

12. Estabelecer, em cinco anos, nos sistemas de ensino responsáveis pelo
atendimento dessa faixa etária, sistemas de avaliação das condições de funcionamento e
do acompanhamento da pré-escola, observando o cumprimento das diretrizes nacionais.

13. Valorizar a participação da comunidade na gestão, na manutençâo física.
na melhoria do funCionamento das pré-escolas e no enriquecímento dos recursos
didático-pedagógicos disponíveis. inclusive no que se refere às atualizações de
tecnologias educacionais. sem eximir o Poder Público de suas responsabilidades.

14. Assegurar recursos. através da colaboração entre Uniâo, estados e municí
pios, para manter programa de merenda escolar para a pré-escoia.**

15. Extinguir as classes de alfabetizaçâo. incorporando as crianças de menos
de sete anos na pré-escola e as de sete anos e mais no ensino fundamental regular.

t 6. Observar as metas estabelecidas nos capitulas referentes à Educação
Especial. Financiamento e Gestão e Formação e Valorização do Magistério. que dizem
respeito à pré-escola.

• Metas que dependem da IniClallV<1 da Unláo.
.... Mat.1$ quo e}(u;jem li cOl.1bof~CaDda União com outros setores govarnarnenta,!> e nao-governamentals.

ENSINO FUNDAMENTAL

2.1. Observações Gerais

Existe hOJe. no Brasil. um amplo consenso sobre a situação e os problemas do
Ensino Fundamental.

Há concordáncia. em pnmeiro lugar. sobre o fato de que a exclusão da escola
na idade própria. seja por incúria do Poder Público ou por omissáo da familia e da
sociedade. é a forma mais perversa e irremediável de exclusão social, pois nega o
direito elementar de cidadania. reproduzindo o circulo da pobreza e da marginalidade
e alienando qualquer perspectiva de futuro para milhões de brasileiros.

A consciênCia desse fato e a mobilização social que dela decorre têm promovido
esforços coordenados das diferentes instáncias do Poder Público que resultaram numa
evolução muito positiva do sistema de Ensino Fundamental como um todo. tanto em
termos de cobertura quanto de eficiência. Os dados maís 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 indice de atendimento dessa faixa etária (taxa de escolarização Iíejuida)
aumentou. entre 1991 e 1996. de 86% para cerca de 91%. O progresso foi
impressionante. mas ao diferenças regionais são ainda bastante acentuadas.

Esse aumento se dá quase todo através da ampliação do setor público estadual
e municipal. O Censo Escolar de 1996 indicaque o ensino privado absorve hoje apenas
11,2% das matrículas e vem decrescendo em termos da participação relativa nos últimos
anos.

Se considerarmos. por outro lado. o número de crianças de 7 a ·14 anos
efetivamente matriculadas em algum nível de ensino, o que inciui algumas que estão
na pré-escola. outras que freqüentam classes de alfabetízação, além de uma parcela
muito reduzida que já ingressou no ensino médio, o atendimento é ainda maior 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 lado, 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
é surpreendente. Estão matriculadas no Ensino Fundamental brasileiro mais de 33
milhões de crianças, número muito superior ao de "rianças de 7 a 14 anos e que
representa 116% dessa faixa etària. Isto significa que há muitas criancas matriculadas
no Ensino Fundamental com idade acima de quatorze anos. .

Tabela 2.1 - Taxas de Escolarização Bruta e Uqulda na faixa etária de 7 a 14
anos Brasil e Regiões - 1991 e 1996

Populaçâo Matrícula no Taxa de Matricula no Taxa de

RegfãotAno de Ensino Escolarização Ensino Escolarização
7a14 Fundamental Bruta Fundamental Uqulda

anos Total 0/0 7 a 14 anos %

Brasil

1991 27.611.580 29.203.724 105,8 23.777.428 86,1

1996 28.525.815 33.131.270 116,1 25.909.860 90.8

Norte

1991 2.248.157 2.246339 99.9 1.780.876 79.2

1996 2.417649 2.820.531 116.7 2.171.209 89.8
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Nordeste

'99' 9.010.532 8.650.474 96.0

199a 9.180.333 10.475.469 114.1

Sudeste

1991 10.737.330 11.965.480 111,4

1996 11.127.665 12.958.674 116,5

Sul

1991 3.811.860 4.201.369 110.2

1996 3,899.007 4.475.774 114.8

Centro-Oeste

1991 1.803.701 2.140.062 118,6

1996 1.901,161 2.400.822 '26.3

FQntl'!s: MECnNEP/SEEC e IBGE
Notas: PopulaC;101991 - Censo Demogralll::o -IBGE

Matncul<t1991 e 1996- Censo Escol;Jr - MECllNEP/SEEC

Poputaçáo 1996 - Esllm,uN3 - MECm~EP!sEEC

6.528.914 72.5

7.601.089 82,8

10.185.214 94,9

10.558.852 94,9

3.589.194 94,2

3.773.730 96.8

1.693.230 93.4

1.804.980 94.9

sentido. mas a consolidacáo e aoerteicoamento do Censo Escolar. assIm como o Siste
ma Naclonai de Avaliacáo da EducacÍio BáSica tSAESl e a cnacão de sistemas com
plementares nos estados e mun1cipios. são fundamentais para promover a
universalização do acesso e incentivar a melhorra do desempenho do Ensino
Fundamental.

Finalmente, é ainda necessário reconhecer que todos os paises que realizaram
a efetiva democratização do ensino a curto prazo, como o Japão, a Coréia. a Indonésia
e Cuba. não lograram atingir esse objetivo sem um intenso envolvimento da comunidade
na melhoria das condicões de funcionamento das escolas. Este envolvimento não se
restringiu à populaçã~ mais rica e mais escolarizada. mas incluiu o conjunto da
comunidade, criando-se, assim, uma forma de participação democrática efetiva na
educação púbiica. Não pode uma sociedade democrática e participativa acomodar-se
a uma visão paternalista do Estado, do quai se espera a resolução de todos os seus
problemas. Só através do envolvimento direto terá a comunidade condições efetivas de
fiscalizar e cobrar as ações necessárias que cabem ao Poder Público.

2.2. Metas

Temos portanto uma sftuação de inchaço nas matrículas do Ensino Fundamental,
que decorre basicamente da distorção idade/série, a qual, por sua vez, é conseqüência
dos elevados indices de reprovação. De acordo com o Censo Escolar de 1996, mais
de 63% dos alunos do Ensino Fundamental têm idade superior à faixa e1ária
correspondente a cada série. No Nordeste essa sftuação é mais dramática, chegando
a 80% o indice de distorção idade/série. Esse problema dá a exata dimensão do grau
de ineficiência do sistema educacional do Pais: os alunos levam em média 11,2 anos
para completar as OitO séries do ensino fundamental.

Tomando como referência apenas as crianças de 14 anos, verificamos que dos
3,6 milhões de adolescentes nessa faixa etária, em 1996, apenas cerca de 620 mil
freqüentava", a 8' série do Ensino Fundamental. Além de indicar atraso no percurso
escolar dos alunos, o que tem sido um dos principais fatores de evasão, a situação de
distorção idade/série provoca custos adicionais aos sistemas de ensino, mantendo as
cnanças por penodo excessivamente longo no Ensino FundamentaL A correção da
distorção Idade!série aore a perspectiva de, mantendo-se o atual numero de vagas.
ampliar o ensrno obngatono para nove séries. com inícío aos seis anos de idade. Esta
medida é Importante porque, em comparaçáo com os demais paises, o Ingresso no
Ensino Fundamental é relativamente tardio no Bras", sendo de seis anos a idade padrão
na grande maioria dos sistemas. inclusive nos demais paises daAmérica latina. Corrigir
essa situaçáo constitui prioridade da politica educacional.

Tendo em vista este conjunto de dados e a extensão das matrículas no Ensino
Fundamental. é surpreendente e extremamente preocupante que ainda haja crianças
fora da escola. O problema da exclusão ainda é grave no Brasil. De acordo com a
contagem da populaçáo realizada peio IBGE em lUlho de 1996, são cerca de 2.7 milhões
de crianças de 7 a 14 anos fora da escoia, parte das quais nela já esteve e a abandonou.
Um segmento desta população pode ser reincorporado 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 fora da escola e as taxas de analfabetismo 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
rurais.

Na maioria das srtuações. o problema de ainda haver crianças fora da escola não
tem como causa determinante o déficit devagas, estando mais relacionado à precariedade
do ensino e às condíções de exclusão e marginalidade social em que vivem segmentos
da população brasileira. Não basta, portanto, abrir vagas. Programas paralelos de
assistência a familias são fundamentais para o acesso e a permanência, 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
o Projeto Nordeste, deve garantir os recursos para a correção dessas desigualdades.
É preciso que a União continue atenta a este problema, priorizando o auxilio técnico e
financeiro para as regiões que apresentam maiores deficiências. Mas a solução
definitiva depende, mais do que tudo, de uma vontade política da popuiação e dos
governantes destas regiões para enfrentar a questão educacional.

Para corrigir este conjunto de deficiências, especialmente os fenõmenos
associados de repeténcia, distorção série/idade e evasão, o Plano Nacional de
Educação deve contemplar medidas que não se restrinjam ã oferta de vagas.

Em primeiro lugar, é preciso um investimenio [la qualíficação dos professores,
de forma a capacitá-los para oferecer 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 interessante para os alunos.
Finalmente, deve-se promover a melhoria da infra-estrutura física das escolas,
generalizando inclusive as condições para a utilização das tecnologias educacionais
em multimídia.

Por outro lado, precisamos não esquecer que sistemas de informação e de
avaliação são essenciais para o planejamento educacional. Já se fez muito neste

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 déficits
educacionais mais graves, locafizados em regiões específicas do País, em zonas rurais
e periferias urbanas.**

2. Integrar recursos do Poder Público destinados à polilicasocíal, nas três esferas
de governo, para desenvolvimento de programas de bolsa escola, de forma a assegurar
o cumprimento da meta anterior nos bolsões de pobreza.**

3. Elevar, em pelo menos 70%, o número de concluintes do Ensino Funda
mentai, para o que se torna necessário:

a) diminuir em 5% ao ano as taxas de repetência e evasão;

b) regularizar o fluxo escolar de forma a reduzir para nove anos, até o final da
década, o tempo médio de conclusão das series do Ensino Fundamental,
prevendo-se, inclusive, a criação de programas emergenciais de acelera
ção da aprendizagem.

4. Assegurar a elevação progressiva do nível 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 Avalíação da
Educação Básica e dos Sistemas Municipais e Estaduais de Avaliação que venham a
ser desenvolvidos.**

5. Estabelecer medidas para assegurar que, em três anos, todos os estados e
municípios tenham estabelecido suas diretrizes curriculares e que todas as escolas
tenham formulado seus projetos pedagógicos, observando as sugestões dos
parâmetros curriculares nacionais e as diretrizes emanadas do Conselho Nacional de
Educação, dos Conselhos Estaduais de Educação e, quando for o caso, dos Conselhos
MUnicipais de Educação.

6. Elaborar. no prazo de um ano. padrões mlOlmos naClonalS de mira-estrutura
para o EnSinO Fundamental. comoatlvelS com o tamanho dos estabeleCimentos e com
as realidades regionais. inclUlnao:**

a) espaço, iluminação. ventilação e Insolação dos predlos escolares:

b) instalações sanitárias e condições para a manutencão da higiene em todos
os edifícios escolares: '

c) espaço para esporte e recreação:

d) espaço para biblioteca;

e) instalações adequadas para o serviço de merenda escolar;

n adaptação dos edifícios escolares para o atendimento dos alunos portadores
de necessidades especiais;

g) acervo para as bibliotecas. que incluam literatura. textos Cientificas, obras
básicas de referéncla e livros didático-pedagógicos de apoIo ao professor:

h) equipamento didático-pedagogico de apoIo ao trabalho em sala de aula,
como jogos educativos. mapas. material para enSino de ciênCias e Qutros:

i) telefone e reprodutor de textos:

j) infra-estrutura de Informática e de eqUipamento multimídia para o ensino.

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 observáncia,
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 Uniáo e da
comUnidade escolar, programas para equipar todas as escoias. gradualmente, com
os equipamentos d1Scnmmados nos itens de "9" a "j".*'*

10. Elevar de quatro para cinco o número de livros didáticos oferecidos aos
alunos das quatro sénes iniCIais do EnSinO Fundamental. de iorma a cobrir as areas
que compõem os Parâmetros Curriculares NaclonalS.**
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Fonte: MECIINEPfSEEC.lntorme Eslallslico INEPJMEC 1996.

Tabela 3.1 • Ensino Médio - Matrícula
Brasil· 1991 e 1996

Dependência Administrativa 1991 1996 Crescimento

Localização Valor I Valor r
Faixa Etária Absoluto % Absoluto % %

A nova concepção. pela versatilidade e fiexlbilidade. tornara viável a continuida
de da expansão desse nlvel de ensino. A implamaqâo da reforma constitui meta 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 para as correções de rumo que se façam
necessárias.

As metas de expansão da oferta e de melhoria da qualidade do Ensino Médio
devem estar associadas ãs de formação. capaCitação e valorização do magistério

3.770.230 1DD.0 5.739.077 1DD.0 52,2

103.092 2.7 113.091 2.0 9,7

2.472.757 65.6 4.137.324 72.1 67.3

176.769 4.7 312.143 5,4 76.6

1.017.612 27.0 1,176.519 20.S 15.6

3.729.800 98.9 5.67S.576 98.9 52.1

40.430 1.1 63.S01 1.1 S7.1

128.804 3.4 99.416 1.7 ·22.8

1.625.789 43.1 2.525.326 44.0 5S.3

2.015.637 53.5 3.114.335 54.3 54.5

Localização

Urbana

Rural

A Contagem da População realizada pelo IBGE em 19~6 acusa uma população
de 10.369.278 de habitantes na faixa etária de 15 a 17 anos. Estavam matriculados no
Ensino Mêdio. no mesmo ano. 5.739.077 de estudantes. Isto significa que. idealmente,
se o fluxo 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 situacão agrava-se quando se considera que. no caso do
Ensino MédiO. os cãlculos da~ taxas de atendimento dessa faixa etárra são pouco
informatiVos. por diversas razões. Em primeiro lugar porque. em virtude das elevadas
taxas de repetência no Ensino Fundamental. os jovens ch~gam ao Ensino Mêdio bem
mais velhos. Em segundo lugar. porque há um grande número de adultos que volta à
escola vários anos depOIS de conclUIr o EnSinO Fundamental. Em Virtude dessas duas
condicões. o Ensino Mêdlo atende maioritarramente jovens ja inserrdos no mercado

de trabalho. que estudam à nOite (Tabela 3.1).

O número reduzido de matriculas no EnSinO Médio não se explica. entretanto.
por um desrnteresse por pane do Poder Públrco em atender à demanda. pois a oferta
de vagas na 1ªsérie do Ensino Médio tem sido consistentemente superior ao numero
de egressos da 8ª série do EnSinO Fundamental. A exclusão ao Ensino Médio deve-se
às baixas taxas de conclusão do EnSino Fundamental. que. por sua vez. estão
assocradas à baIXa qualid,!d9 do ensino. da qual resultam os elevados indices de
repetênCIa e evasão. Por essa razão. a expansão necessána do EnSinO MédiO deve
estar Vinculada ao aumento da taxa de sucesso escolar do EnSinO Fundamental.

Toral

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 periodo de 1991 a 1996.
a matricula evoluiu de 3.770.230 para 5.739.077 de alunos. de acordo com o censo
escolar. o que está claramente associado à melhoria do Ensino Fundamental e á
ampliação do acesso ao Ensino Médio já ocorridas. Nos próximos anos. como resultado
do esforço que está sendo feito no sentido de elevar as taxas de conclusão da 8ª
série. a demanda por EnSino Médio deverá se ampliar de forma explosiva. A expansão
deste nivel da ensino, portanto. deve estar claramente planejada nas metas do Piano
Nacional de Educação. ainda maIs quando se leva em conta que sua universalizacão
progressiva constltur exigência da Lei de Diretrizes e Bases. -

Entretanto. no caso do Ensino Médio. não se trata apenas de expansão. Entre
os diferentes nrvels de ensino. esse foi o que enfrentou. nos últimos anos a maior
crise em termos de ausênCia de definição dos rumos que deveriam ser seg~idos em
seus objetivos e em sua organrzação.

A recente reforma do Ensino Mêdio. proposta peio Ministério da Educacão.
procura assegurar que a expansão seja feita com qualidade. introduzindo uma nova
concepção curncular que. atendendo às determmacões da Lei de Diretnzes e Bases.
permrte uma formacão geral sólida. favorece a continuidade dos estudos e possibilita
uma preparaçao para o trabalho. através de dlscipiinas optativas que capacitem os
alunos para exercer atividades profissionaiS no setor terciário da economia.

Faixa Etària

menos de 15 anos

15 a 17 anos

mais de 17 anos

Dependência Administrativa

Federal

Estadual

Municipal

Particular

ENSINO MÉDIO

3.1. Observações Gerais

Considerando o processo de modernização em curso no Pais. o Ensino Mêdio
tem um importante papel a desempenhar. Tanto nos países desenvolvidos quanto nos
que lutam para superar o subdesenvolvimento, a expansão do Ensino Mêdio 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 processa também pela formação geral. pelo aprofundamento
do dominio da lingua. da matemática. das ciências. tanto as exatas quanto as humanas.
bem como pelo aprendizado de uma Iingua estrangeira. notadamente a inglesa ~u
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.

11. Ampliar progressivamente a oferta de livros didáticos a todos os alunos das
quatro séries finais do Ensino Fundamental. com pnoridade 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 por escolas de. pelo menos. quatro
séries. de forma a reduzir em 50% o número de estabelecimentos desse trpo existentes.

14. Associar as classes rsoladas 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 municípIOS. de forma a garantir a
escolarização dos alunos e o acesso aescola Dor parte do professor.**

• MêU1S oue oeOênaem da mlclalp,a da Umào
u Melas Que eX1Qem a colaooracüo ca Umao com OUItOS selores QovernamenlalS e nao'Ç,lo;lernamenlüIS

16. Garantir. com a colaboraçào entre a União. estados e mUnlcipios. o provi
mento da merenda escolar e a elevação progressiva dos seus nlvelS calóncos e
protéicas.**

17. Universalizar. em trés anos. a instituiçáo de Conselhos Escolares ou õrgãos
equivalentes nas escolas. a fim de assegurar a participação da comunidade na gestão
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 participaçáo da comunidade na gestão. manutenção fisica e
melhoria do funcionamento das escolas. incentivando o trabalho voluntário, sem eximir
o Poder Público das suas obrigaçóes constitucionais.

20. Ampliar. dentro de cinco anos. o Ensino Fundamental obrigatório pera nove
séries, com inicio aos seis anos de idade.*

21. Assegurar. dentro de três anos. que a jornada escolar dos alunos dos cursos
diurnos compreenda. pejo menos. 20 horas semanais de efetrvo trabalho em sala de
~a .

22. Eliminar. dentro de três anos. a existênCia. nas escolas. de mais de dois
turnos diurnos e um turno noturno. sem prejuizo do atendimento da demanda.

23. Ampliar progressivamente a extensão da jornada escolar. de forma a permitir
a implantação. em 10 anos, de um turno único em todas as escolas, que abranja, pelo
menos. o período das 9 ãs 16 horas.

24. Estabelecer. em dois anos, a reorganização curricular dos cursos noturnos,
de forma a adequá-los às caracteristicas da clientela e prover a eliminação gradual da
necessidade de sua oferta. a não ser no caso da Educacão de Jovens e Adultos e de
classes de aceleração de aprendizagem. -

25. Dotar as escolas. gradualmente. de profiSSionais que ofereçam suporte
pedagógico às atividades dos docentes. cumprindo funções de direção. orientação.
coordenação e planejamento da ação educativa.

26. Integrar as atuais funções de supervisão e Inspeção ao sistema de avaliação
e auto-avaliação da Institurção escolar.

27. Observar as metas estabelecidas nos capítulos referentes à Formação de
Professores. Educação Especial. Educação a Distáncla. FinanCiamento e Gestão. no
que diz respeito à Educação Fundamental.
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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 manutençáo dos cursos existentes quanto a
sua expansão.

A Emenda Constitucionai nº 14, assim como a Lei de Diretnzes e Bases, atribui
ao Estado a responsabilidade pela manutenção e desenvoivimento deste nivel de
ensino, De fato, os estados têm arcado com esta responsabilidade. O surpreendente
crescimento do Ensino Médio se deve. basicamente, às matriculas em
estabelecimentos estaduais, que hoje absorvem mais de 70% das matrículas (Tabela
3_1). O que tem dimlnuido é a matrícula. no setor privado, atestando o caráter cada vez
mais público desse nivel de ensino. Mas se os estados têm conseguido, até agora.
manter e expandir o Ensino Médio, a expansão futura dependerá de uma utilização
judiciosa dos recursos Vinculados á 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 educação deverão ser aplicados, prioritariamente. no Ensino Médio. Essa
contribuição de recursos deve prover fundos suficientes para a ampliação desse nível
de ensino. especialmente quando se considera que o Ensino Fundamental consta de
oito sénes. e o médio. de apenas três: ísto significa que. mesmo com a universalizacão
do Ensino MédIO. o numero de alunos matriculados sera. no maxlmo, de 35% daqu'ele
atendido no nível fundamental. .

Há de se considerar entretanto que. em mUitos estados, a ampliação do Ensino
MédiO vem competindo com a criação de universidades estaduaiS. O mais razoável
seria promover a expansão do ensino superror estadual com recursos adicionais. sem
comprometer os 25% constitucionalmente Vinculados à educação. que devem ser
desflnados pnonfanamente á Educação.Báslca.

As metas do Plano Nacional de Educacão estáo onentadas para Implantar a
t"e,mma necessána ness~ nive\ de ensino e expandir o sistema.

3.2. Metas

1. Ampliar. progressivamente. a matricula no ensino médIO. de forma a atender.
no final da decaoa. a pelo menos aooó dos conclulntes do EnsinO Fundamental.

2. Implantar e consolldar. no prazo de cInco anos, a nova concepção CUrricular
estabeleCida pela reforma do Ensino MédiO proposta pelo Mlnlsteno da Educacáo e
do Desporto. .

3. Estabelecer e consolidar. em CInco anos. um Sistema NacIOnal de Avallacão
do EnsIno MédiO que permita atem a quairdade da formação oferecida...... .

4. Melhorar o aproveitamento dos alunos do Ensino MédiO. de forma a atingir
níveiS satIsfatórios de desempenho definrdos e avaliados pelo Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica (SAEB) 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 diminUir para
quatro anos o tempo médio para conclusão do Ensino Médio.

6. Assegurar, em cinco anos, que todos os professores do Ensino Médio
possuam dipioma de nível superior, oferecendo. inclUSive, oportUnidades de formação
nesse nivel de ensino àqueles que não a possuem.

7. Elaborar, no prazo de um ano. padrões mínimos nacionais de infra-estrutura
para o ensino, compatíveis com as realidades regionais. incluindo:*

a) espaço, iluminação, vent\\ação e insolação dos prédios escolares:

b) ínstalações sanitárias e condições para a manutenção da higíene em todos
os edifícios escolares:

c) espaço para esporte e recreação:

d) espaço para a biblioteca:

e) adaptação dos edificios escolares para o atendimento dos alunos portadores
de necessidades especiaIS:

f) instalação para laboratórios de ciênCias;

g) acervo para as blbliofecas que incluam literatura e livros didático-pedagógicos
de apoio ao professor e alunos:

h) equipamento didãfico-pedagógico de apoio ao frabalho em sala de aula:

i) telefone e reprodutor de texto:

j) infra-esfrutura de informática e de equipamento multimidla para o ensino.

a. Assegurar que não se construam novas escolas fora dos padrões estabeleci
dos de "a" a "f".

9. Adaptar. em cinco anos. as escolas eXlsfentes. de forma a atender aos padrões
minimos estabeleCidos.

10. Assegurar que. em cinco anos. todas as escolas estejam equipadas. pelo
menos. com biblioteca. telefone e reprodutor de fextos.

11. Assegurar que, em cinco anos, pelo menos 50% das escolas disponham
de equipamento de InformátIca para modernização da admlnlsirae,:ào e para apOlO a
melhona do ensino. H

12. Adotar medidas para a unlversallzaçáo progressiva de todos os padrões
mímmos durante a década. incentIvando a Criação de Instalações próprias para esse

nlvel de ensino. separadas do Ensino Fundamental ou. pejo menos, das quatro
primeiras serias.

13, Criar mecanIsmos. como conselhos escolares ou órgãos eqUivalentes. para
incentivar a panlcloação da comunidade na gestão. manutenção e melhona das
condIções de funcIonamento das escolas.

14. Assegurar a autonomia das escolas. tanto no que diz respeíto ao projeto
pedagoglco como em termos de recursos mlnlma5 para a manutencao 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-io às necessidades do aluno-trabalhador sem
prejuízo da qualidade do ensino.

17. Ampliar o nÚmero dos edlficios escolares. de modo a atender a ewansão
do EnsIno Media aSSOCiada a um redimensionamento e reconfiguracão da rede a fim
de facilitar o acesso dos alunos. -'

18. Estabelecer. em um ano, programa emergencial para formação de
professores. especlalmente nas áreas de ciêndas e matemát\ca.**

~g. Apoia.r e InCentivar as organizações estudantis. como espaço de participação
e exerCICIO da CIdadania.

20. Observar, no que diz respeito ao Ensino Médio. as metas estabeleCidas nos
capitulas referentes à FormaçãO de Professores. FInanCiamento e Gestão e EnSinO a
DistanCIa.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

4_1. Observações Gerais

As profundas fransformações que vêm ocorrendo. em escala,mundial, em virtude
do fenõmeno da globalizacãO e da acelerada mudança tecnologlca, alleraram as
concepções fradlcionais rélativas à Educação de Jovens e Adullos. Nos países
desenvolvidos. a Educacão de Jovens e Adultos é considerada hOJe como educação
permanente, oferecida a'toda a populacão, qualquer que seja o grau de escolarização
anterior. e tem como objetivo o contínuo desenvolvimento de capacidades e
competências necessárias para enfrentar as transformações culturais, cientificas e
tecnológicas que repercutem Inclusive no mercado de trabalho.

No BraSIl. é necessarlo assumir uma afltude diversa, pOIS a Educação de Jovens
e Adultos precisa estar oflentada. pnontanamente. para o resgate da divida social em
matena de educação.

Os déficits do atendimento no Ensino Fundamenfal resultaram. ao longo dos
anos, num grande número de jovens e adultos que não fiveram acesso ou não lograram
terminar o Ensino Fundamental obrigatórro. Constitui um direito constitUCional dessa
população o acesso a essa formação. e isto rep~esenta um desafio que só pO~7rá s_er
vencido com uma esfrafégia de polifica educaCional que envolva ampla mobllizaçao
da sociedade.

A Constltuicâo federal. relorcada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
NaCional. se preoéupa com este problema. defermlnando que. até o final da década. o
analfabetismo sela erradlc"do. Embora tenha havido um grande progresso nos últimos
decênros em relação a este problema. o número de analfabetos é ainda excessivo e
envergonha o Pais. atlngrndo 16 mlihões de braslielros maiores de 15 anos.

O analfabetismo está intImamente associado as taxas de escolarização e ao
numero de cnancas tora da escola. Todos esses Indicadores apontam para a profunda
desloualdade regIOnal na oferta de oportunidades educaCldnais e a concentração de
popClacão analfabeta ou Insufrclentemente escolarizada nos boisoes de pobreza
eXistentes no Pais. ConSiderando apenas a população analfabeta. metade dela está
localizada na região Nordeste (Tabela 4.1).

Há. entrefanto, alguns aspectos pOSitivos nesfe panorama desolador. O
analfabetismo esta pesadamente concentrado nas faixas etarias mais velhas. exatamente
aquelas que estavam em Idade escolar antes do crescimento que se verificou na oferta
do Ensrno Fundamental. Por ISSO mesmo. as taxas de analfabetismo vêm se reduzrndo
rapidamente. tendo passado de 20.1% da populacão. em 199t, para 15.6% em 1995.

De qualquer forma. e necessano um esforço concentrado da Nacão no sentido
de suoerar este problema. atraves de politicas que atendam pnontaflamente as regiões
onde os deficits são mais acentuados.

• 1.l<~~.3~ a",~ aeoenOl"lTl (;'~ l"ca'I"'<l (:l,3 LI!"':!"
•• MeI.!s oue et'q~m ,1 C(,;I<lC'::l':l:ó:l~ ojJ U" $lI: C~"l'l O..lrOS se!ore!'; go",ern3'T1enlã'S e nao,goverr"amenla'$
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Tabela 4.1 • Taxa de analfabetismo por grupos de idades
Brasil e Regiões - 1995

BrasHe Grupos de Idades

Regiões 15a19 I 20a24 253293 33940a49 50 anos 15anos
anos anos anos anos I anos ou mais ou mais

Brasil 6,8 7,5 9.3 11.0

I
16.7 32.7 15.6 .

I INorte 4.0 5.1 7.4 10.6
I

17.6 35.4 13.3
Nordeste 16,3 18,1 21,9 25,5 35.0 54.6 30.5

Sudeste . 2.1 2.8 4.0 5.3 I 9.3 23.0 9.3
Sul 2.0 3.1 3.8 5.5 10.1 21.9 9.1
Centro-Oeste 3.3 4,5 7.4 9.4 I 16.9 36.1 13.3I I I

Fonte: IBGE, PNAD - 1995..

Nota: Er..cIUs,lve a ?opulacao tuml dê Ronelcma. ACfj~. AmazonM. Rç,!~\n"'~" Pala 0 Amap:'!..

Para serem eficazes. as políticas devem ser formuladas a partir de um conceito
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 oponunldades de
colocação no mercado de trabaiho, a alfabetização deve compreender a oferta de uma
formaçào equivalente. pela menos, às quatro séries Inlclaís da EnSina Fundamental.

Esta concepção. de fato. amplia. de muil0, a população a ser atingida. pois é
mUito elevado a número de Jovens e adultas que não iograram sequer completar esta
escolaridade minima, coma se verifica na Tabela 4.2.

O atendimento a essa enorme população. extremamente diversificadaem termos
de interesses e de competências adquiridas fora da escola. não pode ser feita atravês
de um programa unificada.

Tabela 4,2 - Escolarização da População - 1996

Classes de Anos de Estudo (%)

Grupos de Sem ,
12 anos \ Nio

' ,
Id$des I'""""eao e 1a3

m~naOn:de i ie moi!'õ j determinados

Tolal 13.151 21,55 16.84

~::~~ \
8.25 ' 14.68 5.B8 0,87

10 a 14 anos 10.11 42.99 18.66 0.S5 1 0.07 0.00 0.96
15 a 19 anos 5.36 16.29 12,75 32.15 1~46 I 19,20 0,75 1,03

20 a 24 anos 5,75 1437 13,05 22,73 J 10,83 25.70 6.81 0,79

25a;Z(JanOã 7,D3 14,86 /4.80 !9.87 11 l8 23.10 84"': 0,71

30 a3o;l anos 9.10 16.61 17,59 15.39 ! 10.29
I

19.87 i 10.0S 1,08

40a 49 anos 15,46 20.61 19.85 1!20 S72 ~ 13.51 ; ta.04 0.60

50 a 59 anDo; 25,53 2417 20,59 8.00 G.32 ! 8.34 I 6,53 0.51
I I !60 anos Oll mâlS' 40.99 22.01 179i 584 I 435 5.10- 341 0,47

Idade Ignorada 22.81 20.08 11.14 11 36 52? 8.5n 3 Q2- ~ 7.83

FOnle~ IBGE Ccmagern da POO",,:lC;lO!l(,! 1995

Os progressos recentes se devem. de fato. a programas diversificadas voltadas
para populações específicas. como seringueiros. Jovens das favelas e pentenas ur
banas, trabalhadores da construção civil. e mUitas outras. Grande parte dos progra
mas bem-sucedidos tem Sido realizada por organizações da sociedade civil.

A integração desses programas com a Educação ProfiSSional aumenta em .mui
ta sua eficácia e as torna mais atrativas para a popUlação de jovens e adultos. E im
portante promover esta associação.

Cabe par fim considerar que a resgate da divida educativa não se restringe à
oferta de formacão equivalente às quatro sénes iniciais da Ensina Fundamental. A
ofena do ciclo cómpleto de oito sêries àqueles que lograram completar as séries iniciais
é parte integrante dos direitas asseguradas pela Constituição e deve ser ampliada
gradativamente, Da mesma forma, deve ser garantida, aos que completaram a Ensina
Fundamental, a acesso ao Ensino Média.

Uma tarefa desta envergadura necessita de uma programação das recursos
necessários, Esta questão é abordada na capítulo referente a Financiamento e Gestão.

Embora a participação do Poder Pública seja decisiva na formulação e condução
da estratêgla necessária para enfrentar o problema das déflclts educacionais, ê
importante ressaitar que, sem uma efetiva contnbulção da ~ociedadecivil. dificilmente
o analfabetismo será erradicado e. muito menos, se fograra unlversallzar. pelo menos
para a população economicamente ativa, uma formação equivalente às quatro séries
iniciais da Ensina Fundamental. Universidades. igrejas, sindicatos. empresas,
associacões de bairro e inúmeros outros tipos de organizações civis devem ser
mobiliza"dos para esta tarefa. Assim, as metas que se seguem, imprescindíveis à
construcão da cidadania na Pais, requerem responsabilidade partilhada entre a União,
os estadas, as municipios e a sociedade organizada.

4.2. Metas

1. A\fabelizar. em dez anos, toda a população. assegurando a ofena de processo
de escolarização equivalente às quatro séries iniciais da EnSino Fundamental. organizado
em etapas, para todas as jovens e adultos que não tiveram acesso a essa formação.

2. Assegurar, em cinco anos. a oferta de educação de Jovens e adultas
eqUivalente às quatro séries iniciaiS doEnSinO Fundamental para 50% oa populacáo
de 15 anos e mais que não tenha atingido esse nivei de escolaridade, priorizandó as
faixas etárias mais jovens. *

.. 3. Assegurar, até a final da década. a oferta de cursas equivalentes as quatros
serles finaiS de Ensina Fundamental para toda a população de 15 anos e mais que
conclUIU apenas as quatro séries iniciais. **

4. Estabelecer programa para assegurar que as escalas públicas de Ensina
Fundamantal e de EnSinO Média localizadas em areas caracterizadas par analfabetismo
e baixa escolaridade ofereçam programas de alfabetização e de ensino supietlvo para
jovens e adultas.

. .5. Estabelecer programa nacional para a produção e forneCimento, peio
Mlnlsterlo da Educação. de mateMI didático-pedagoglco oara os cursos em nivel de
EnSinO Fundamental para IQvens e adultos, de larma a IIlCentlvar a aenerallzacão 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 públicos. comunitários e pnvados.

7. Estabelecer poiíticas que faciiítem parcenas para a aproveitamento das es
paças ociosas existentes na comunidade. bem cama o efetiva aproveitamento da
potencial de trabalha comunitãrio das enlidades da sociedade civil. para educação de
jovens e adultas que possuam escolaridade mínima,

8. Estimular a mapeamento da população analfabeta na esfera da município.
por bairro ou distrito, visando locaiizar a demanda e programar a oierta de Educação
de Jovens e Adultas para essa população.

9. Reestruturar. criar e fortalecer, nas secretarias estaduais e municipais de
educação. setores próprias com a incumbência de promover a Educação de Jovens e
Adultas, com prioridade para a oferta de EnSina Fundamental.

10. Conceder créditos curriculares aos estudantes de Educação Superior e das
cursas de formação de professares em nivel média que participarem de programas
de Educação de Jovens e Adultos.

11, Elaborar. na prazo de um ano, parámetros nacronais de qualidade para as
diversas etapas da Educação de Jovens e Adultos. respeitando-se as especificidades
da clientela e a diversidade regionaL'

12. Aperfeiçoar e ampliar a sistema de ceniflcaçào de competênCias para
prosseguimento de estudas,"

13. Expandir a oferta de programas de educação a dIstância na modalidade de
Educação de Jovens e Adultas, incentivando seu aproveitamento nas cursos presenciais,"

14. Associar, sempre que possível, aos cursas de nivel fundamental para jo
vens e adultas, a ofena de cursos bàslcos de formação profissional.

15, Dobrar em cInco anos 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 cnanças e Jovens infratores programas de Educação de Jovens e Adultos de
nível fundamental e média, assim cama de formação profissional.

17. Incentivar as lnstitulcões de Eàucacão 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 as sistemas de ensino. a cada dOIs anos. uma avaliacào
e divulgaçào dos resultados das programas de Educação de Jovens e Adultas. como
instrumento para assegurar o cumpnmento do Plano.

19. Realizar pesquisas periódicas para verificar a grau de aifabellzação da
população.

20. Observar, na que diZ respeito à Educaçào de Jovens e Aduitos. as metas
estabelecidas para a Formação de Professares. Educação a Distáncl3. FinanCiamento
e Gestão, Educaçào Tecnológica e Formação Profissional.

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

5,1. Observações Gerais

Não hã informações precisas. na Brasil. sabre a oferta de formação para o tra
balha. Justamente parque ela é muita heterogênea. Além das redes federais e estadu
ais de escalas têcnlcas. existem as programas do Ministério do Trabalha, das secreta.
rias estaduais e municipais da Trabalha e das Sistemas Nacionais de Aprendizagem,
assim cama um cena número. que se imagina muita grande, de cursas particulares
de curta duração. inclusive de educação a distãncla. além de cursas técnicas
oferecidos pelas empresas para seus funCionáriOS,

* Melas Que oeoenaem !la Inlcrt!!II1,3 !la Unrão
u Metas oue 8;('Oem;1 ColaooraC:lo d3 unrão com outros Sl'HO'es gO',1<'rt'lJ,me"13 .. " e I1;lO·Qovern<l'TlenlarS
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A heterogeneidade e a variedade são elementos positivos. pOIS permitem aten·
der a uma demanda mUito variada. Mas hã 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·
COSo especialmente na rede de escolas federais.

O ensino público tem se concentrado em poucas escolas técnicas que aliam a
formaçáo geral de nivel médio á formação profissional. A essas acrescenta·se um
número ainda mais reduzIdo de estabelecimentos de ensino superior.

O maior problema. no que diz respeito ás escolas técnicas públicas de nivel
médio. é que a alta qualidade do ensino que oferecem está associada a um custo
extremamente alto para sua Instalaqáa e manutenção. o que torna inviável sua
mU:!lphcaçáo de forma a poder atender ao conjunto de jovens que procura formação
profiSSional. Além disso. diante da restrição da oferta. criou·se um sistema de seleção
que tende a favorecer 05 alunos de matar renda e methor nivel de escolanzacão.
aTastanOo os Jovens trabalnadores. que são os que dela mais necessitam. .

As iniciatIvas que ocorreram no passado. de oferecer formação técnica no ensino
medlo regular atraves de disciplinas profiSSionalizantes. resultaram num grande
fracasso. pOIS as escolas não estavam preparadas para esta finalidade.

Ha um consenso nacIOnal quanto à neceSSidade de mudar essa situação.
Concorda·se tambem que a formação para o trabalho. hoje. exige nivels cada vez
mais altos de escolarização geral. não podendo ficar reduzida á aprendizagem
de algumas habilidades récnlcas. o que não impede o olerecimento de cursos de
cuna duração voltaaos oara a adaptação do trabalhador às oportunidades do mercado
de traoalho. aSSOCiados a oromoção de n1velS crescentes de escolarização regular.
Finalmente. na um consenso de que a Educação Profissional não pode ser concebida
aDenas como uma modalldade de EnSinO MédIo. mas deve se constitUIr como edu-

cação contmuada para toda a populacão economIcamente atIVa. que precisa ser per
m:mememente readaptada. reclclada e aperfeiçoada

Por ISSO mesmo. fOI proposta uma ampla reforma do atual sIstema publico de
Educação Profissional. à qual esta aSSOCiada a reforma do EnSino Médio.

A reforma é dupla. De um lado. permite. no ensino médio regular. uma parte
diverSificada no curriculo. na qual podem ser olerecidas disciplinas que preparem
para o trabalho e que possam ser aproveitadas no curso de habilitação profissional
que venha a ser cursado nas escolas técnicas ou centros de formação profissional.
Independentemente de exames especificas. Essas disciplinas podem também propiciar
o ingresso imediato do aluno no mercado de tra:I:Jalho. 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 níveis de escolaridade. conforme dispõem a Lei de Diretrizes e Bases e o Decreto
nº 2.208197. mediante:

a) cursos de nível básico. para jovens. adultos e trabalhadores em geral. com qualquer
nivel de escolandade. conferindo ceriificado de qualificação profissional;

b) cursos de nivel téCniCO. para alunos e egressos do EnSino Fundamental e do
EnSino Médio. conferindo diploma de técnico;

c) cursos de nivel tecnológico. para egressos do Ensino Médio. conferindo
diploma de tecnólogo.

A reforma prevé ainda a integração entre dois tipos de formação: a formal.
adquirida em instituíções especializadas. e a não~formaL adquirida por meios diversos,
inclusive no trabalho. Estabelece para ISSO um sistema flexivel de reconhecimento de
crédilos obtidos em qualquer uma das modalidades e certifica competéncias adquiridas
por meios não·lormals de educação profiSSional. Ê importante também considerar que
a oferta de Educação Profissional é responsabilidade Igualmente compartilhada entre
o setor educaCional. o Ministério do Trabalho. Secretanas do Trabalho. Servlcos Sociais
do Comercio. da Agncultura e da Indústria e os Síste~asNacionais de Apréndizagem.
Os recursos provém. portanto. de multiplas fontes. E necessário também. e cada vez
mais. contar com recursos das próprias empresas. as quais devem financiar a qualificação
dos seus trabalhadores. como ocorre nos palses desenvolVidos. A política de Educação
Profissional é. porianto. tarefa mUito complexa. que exige a colaboração de múltiplas
InstânCIas ao Poder Publico e da sociedade CIvil.

As metas do Plano NaCional de Educação estão voltadas para a Implantação
da reforma e para a Integracão das inicialivas e tém como objetivo central generalizar
as oportunidades de formação para o trabalho. mencionando. de forma especial. o
trabalhador rural.

5.2. Metas

1. Estabelecer. dentro ae dOIS anos. um Sistema Integrado de informações. em
parcena com agénclas governamentais e instituições privadas. que oriente a poiltica
educaCional para satisfazer as neceSSidades de formacáo ,niCiai e continuada da forca
de trabalho.' . •

2. Estabelecer a permanente revisão e adequaçáo dos cursos básícos. técni
cos e supenores da Educação Profissional as 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 relorma do Ensino Médio e da Educação, Profis·
slonal. obedecidas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação e do Des·
porto. conforme o Decreto nQ 2.208. de 17 de abril de 1997.**

4. Mobilizar. articular e aumentar a capacidade instalada na rede de insmui·
ções de Educação Profissional. de modo a triplicar. a cada cinco anos. a oferta de
cursos básicos nesta modalidade de educacáo. independentemente do nivel de
escolarização. destinados a atender á população que estã sendo excluída do merca·
do de trabalho.**

5. Integrar a oferta de cursos básicos profissionais. sempre que possivel. com a
oferta de programas que permitam. aos alunos que não concluíram 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 formàção
de nivel tecmco aos alunos nelas matriculados ou egressos do EnSinO Médio.--/<*

7. Mobilizar. articular e ampliar a capacidade Instalada na rede de instituições
de Edücação 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 ás novas exigências e perspectivas do mercado de trabalho.

8. Generalizar. em cinco anos. a oferta de disciplinas de preparação para o
trabalho nos cursos regulares de nivel médio.

9. Duplicar. a cada cinco anos. o número de Centros Federais de Educação
Tecnológica (CEFETs). mediante a transformação das atuais Escolas TéCnicas
Federais.*'

10. Modificar. dentro de um ano. as normas atuais que regulamentam a formação
de pessoal docente para essa modalidade de ensino. de forma a aproveitar e valonzar
a experiência profissional dos formadores.*

11. Estabelecer. com a colaboracão entre o Ministério da Educacão. o Ministério
do Trabalho. as universidades. os CEFETs. as escolas téCnicas de nível superior. os
Serviços NaCionaiS de Aprendizagem e a iniciativa privada. programas de formação
de formadores para a Educação Tecnológica e Formação ProfiSSIonal.**

12. Transiormar. gradalivamente. 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 como centro
de referéncla para toda a rede de Educação ProfiSSional. notadamente em matéria de
formação de formadores e desenvolvimento metodológico,

13. Estabelecer parcenas entre os sistemas lederal. estaduaiS e mUnicipaiS e a
iniCiativa privada. para ampliar e incenlivar a oferta de Educação Profissional.

14. Incenlivar. através de recursos públicos e privados. a produção de progra
mas de educação a distânCia que ampliem as possibilidades de Educação ProfISSIO'

nal permanente para toda a população economicamente ativa.

15. Reorganizar a rede de escolas agrotecnicas. de forma a garantir que cum~

pram o papel de oferecer educação profissional especifica e permanente para a po·
pulação rural. levando em conta seu nível de escolarização e as peculiaridades e
potencialidades das atividades agricolas da região.

16. Estabelecer. junto ás escolas agrotécnicas e em colaboração com o Ministério
da Agricultura. cursos básicos voltados para a melhoria do nivel técnico das práticas
agrícolas e da preservação ambientai. dentro da perspectiva do desenvolvimento
auto·sustentável.

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 políticaque promova suarenovação

e desenvolvimento.

O primeiro probiema a ser enfrentado diz respeito à necessidade de prever sua

ampliação. No conjunto da América Latina. o Brasil apresenta um dos indices mais

baixos de acesso à Educação Superior. mesmo quando se leva em consideração o

setor privado. Assim. a porcentagem de matriculados no ensino superior bràsileiro

em relação á população de 18 a 24 anos é de menos de 12%. comparando·se muito

desfavoravelmente com os indlces da Argentina (40%). do Chile (20.6%). daVenezuela

(26%) e mesmo da Boiivia (20.6%). O nivel de desenvolvimento industrial e tecnológico

do Brasil exige uma expansão acelerada desse nível de ensino. especialmente porque

o crescimento foi muito reduzido nos últimos quinze anos.

É verdade que. hoje. o número de vagas oferecidas é razoávei. quando se

considera o total de egressos do Ensino Médio: cerca de 1.3 egressos por vaga. Mas

• Metas oue' oeoenaem da IntClatl\f3 d~ Ut\li1o
... Melas Que e~'gem;:l. cOII!t)Of~Cao aJ. Untao com outros selm!!s govr;rnamenta,s e nao·oovernamenta,s
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isto se deve ao estrangulamento que ocorre na Educação Bãsica. através da repetência
e evasão. Já está acontecendo e tenderá a aumentar uma pressão para a expansão
da Educação Superior. que decorre do aumento acelerado do número de egressos
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

No que diz respeito ã 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 último sempre íOI mUito elevada neste nivel de ensino.
ao contrário do que acontece nos demais.

A expansão não pode ser realizada exclusivamente pela ampliação do setor
.prlvado. A manutenção de universidades de pesquisa. que constituem suporte
necessario para o desenvolvimento científico. tecnológico e cultural do País, não se
realizarã sem o íortaleclmento do setor público. Não há. por outro lado. possibilidade
de expansão que dispense a colaboração das InsilIulções pnvaaas. Deve-se assegurar.
portanto. o equilíbrio entre os setores público e privado no processo de expansão.

Hoje, o setor público. Jncluíndo o estadual e o federal, oferece cerca de 40%
das vagas dispomv8ls. e o setor privado. as restantes. As metas naCIonaIS devem

prever uma expansão do setor público que. pelo menos. mantenha a proporção atual.

Tabela 6.1 ~ Evolucão das matriculas na Educac;ão Superior por dependência
. administrativa

Ano Total Federal Estadual Municipal Particular

1980 1.3n.286 316.715 109.252 66.26S 685.054

1981 1.386.792 313.217 129.659 92.934 850.982

1982 1.407.987 316.940 134,901 96.547 859.599

1963 1.438.992 340.116 147.197 89.374 862.303

1964 1.399.539 326.199 156,013 89.667 827.660

1985 1.367.609 326.522 146.816 63.342 810.929

1966 1.418.196 325.734 153.789 96.109 640.564

1987 1.470.555 329.423 166.039 67.503 885.590

1986 1.503.555 317.631 190.736 76.784 918.204

1989 1.518.904 315.283 193.697 75.434 934.490

1990 1.540.080 306.867 194.417 75.341 961.455

1991 1.565.056 320.135 202.315 63.286 959.320

1992 1.535.788 325.884 210.133 93.645 906.126

1993 1.594.668 344.387 216535 92.594 941.152

1994 1.661.034 363.543 2.31.936 94.971 970.S84

64/94(%) 18.7 11,4 413.7 5.9 17.3

FOflle~ M(CIINEPjsfrC, 1996

Como se pode verificar na Tabeia 6.2. registra-se também. no caso da Educa
ção Supenor. uma distribuição de vagas muito desigual por região. o que precisará
ser corrigido.

Deve~se observar entretanto que esta desigualdade resulta da concentração
da matrícula em instituições particulares nas regíões maIs desenvolvidas. O setor
público. por outro lado. está melhor distnbuldo e cumpre assim uma função Importante
de diminUição das desigualdades regionaIs. função esra que deve ser preservada.

Tabela 6.2 - Matriculas na Educação Superior. por dependência administrativa
Brasil e Regiões - 1994

Região
Dependencia Administrativa

I lotaI Federal I % : Estadual! '% I Municipal 1% I Particular I %
I

Brasil 1.661.034 363.543 21.9 231.936 14.0 94.971 5.7 970.584 58.4

Norte 64.254 40.835 63.6 7,382 11.5 ro8 1.3 15.199 23.6

Nordeste 264 396 109.123 41.3 68.337 25.9 7.535 2.6 79.401 30.0

Sudeste 916.131 170.617 11.7 96.797 10.8 43.857 4.8 665.860 72.7

Sul 304.652 68,935 22.6 J9.539 16.3 39.289 12.9 147.089 48.2

Centro·OeSt9 111.401 37033 33.2 7881 7,1 3.452 3.1 63.035 56.6

Fonte ·.'~::"';~'SH':

Para realizar essas metas. entretanto. há que se prover os recursos necessários.

É importante observar que o creSCimento do setor público se deveu. nos ülti~

mos anos. à ampliação dos estabelecImentos estaduais. como se pode verificar na
Tabela 6.1. A importância da contribuição estadual para a Educação Superior é ne
cessãria. mas não deve ocorrer em detrimento da expansão do Ensino Médio. Para
um desenvolvimento equilibrado. deveria ser destinado ã Educação Superior recursos
adicionais aos 25% destinados à Educação Bãsica. 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 â

melhoria do Ensino Fundamental e â expansão do Ensino Mêdio. A questão dos
recursos é. portanto. crucial. Há que se pensar em racionalização de gastos e
diversificação do sistema.

O que caracteriza o sistema federal e alguns dos estaduais. como. por exemplo.
o paulista. é o elevadissimo custo per capita (isto é. a relação entre o total de recursos
públicos utilizados e o número de alunos atendidos). que é superior ao de muitos
paises desenvolvidos e de duas a quatro vezes o custo per capita dos demais palses
latlno-amencanos. e mesmo maior que o de paises 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 sistema de ensino superior, preso ao modelo unico de universidade
de pesquisa. Universidades de pesquisa constituem certamente Ocentro 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. indices equivalentes aos da Argentina. é necessário aceitar que uma boa
formação de nivel superior pode ser feita em estabelecimentos que não exijam
indissociabilidade entre ensino e pesquisa. como acontece na Franca. nos Estados
Unidos. e como prevalece. até hOJe. nos paises que formaram a extintaUnião Soviética.

Há que se pensar. também. na expansão do pós-secundário. isto é. formação de
nivel supenor de menor duração. que pode atender a muitas das necessidades de
qualificação em áreas técOIcas e profissionaiS. A própria modulação do ensino
universitário. com diploma intermedJário. como foi estabelecido na França. permiliria
uma expansão substancial do atendimento nas atuais instituições de Educação Superior.
sem custo adiCIonaI excessivo.

Para promover a renovação do enslOO univerSitário brasífeiro. é precíso. também.
relormular todo o rigido sistema atual de controles burocráticos. A efetiva autonomia das
uOIversidades. a ampliacão da margem de liberdade das instituicães não-universitárias
e a completa reVIsão dos'currículos mínimos constituem medidas. tão necessánas quanto
urgentes. para adequar a Educação Superior ás rápidas transíormações por que passa a
sociedade brasileira.

É igualmente Indispensável melhorar a qualidade do ensino oferecido. para o
que a Instltucionahzação de um amplo sistema de avaliacão constitui o instrumento
adequado. associado a ampliação dos programas de pós"-graduação cUJo objetivo é
qualificar os docentes que atuam na Educação Superior.

A expansão dependera, portanto. de uma raCIonalização no uso dos recursos
que diminua o gasto por aluno nos estabelecimentos publicos. da Criação de estabe
lecimentos voltados mais para o ensino que para a pesquisa. da ampliação do ensi
no põs-médio e do estabelecimento de parcerias entre União. estados e instituições
comunitãrias. para ampliar. substancialmente. as vagas existentes.

Finalmente. é necessário rever e ampliar. em colaboração com OMinistério de
Ciência e Tecnologia e com as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. a politica
de incentivo à põs-graduação e á investigação cientifica. tecnológica e humanística
nas uni~rsidades de pesquisa.

6.2. Metas

1. Prover. até o final da década. a oferta de ensino pós-médio equivalente a.
pelo menos. 30% da faixa etária de 19 a 24 anos.**

2. Ampliar a oferta de ensino público na mesma proporção, prevendo inclusive
a parceria da União com os estados na criação de novos estabelecimentos de Educação
Superior.**

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 instituição. o número de alunos
atendidos.*

6. Ampliar o Programa de Crédito 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 setor particular. com prioridade
para os estudantes de menor renda.*'k

7. ASSOCiar a concessão de crédito com recursos públicos a contrapartidas
oferecidas pelas lOstituições beneficiadas. com recursos próprios ou através de
convêniOS com institulçóes financeíras. *

8. Oferecer apoio e incentivo governamental para as instituições comunitárias
sem Í1ns iucrativos. especialmente aquelas SituaDas em regiões não atendidas pelo
Poder Público. levando em consideração a avaliação do custo e da qualidade do
ensino ofereCIdo.**

9. Estabelecer um amplo sistema interativo de educação a dlstãncia. utilizando·o.
inclusive. para ampliar as posslbllidarles de atendifT'ento nos cursos presenciais. tanto
os regulares como os de educação continuada. observando as metas estabelecidas no
capit}'lo referente a essa modalidade de enslno**
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10. Assegurar efetiva autonomia didática. científica. administrativa e de gestão
para as universidades públicas,**

11. InstituclonaItzar um amplo e diversificado sistema de avaliação que englo
be os setores públicos e privados e promova a melhona da qualidade do enslno.1<

12. Instituir programas de fomento para que as Instituições de Educação Superior
constituam sistemas próprios de avaliação institucional e de cursos, capazes de
possibilitar a elevação dos padrões de qualidade do ensino, da extensão e, no caSo
das universidades, também da pesquisa.*

13. Estender, com base no sistema de avaliação, diferentes 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 especificas de formação: tecnológica, profissional liberal.
em novas profissões, para exercicio do magistério ou de formação geral.**

16. Estabelecer. em nível nacional, diretrizes curricuiares que assegurem a
necessária flexibilidade e diversidade nos programas de estudos oferecidos pelas
diferentes ins1ituições de Educação Supertor, de forma a melhor atender às necessidades
diferenciais de suas clientelas e às peculiaridades das regiões nas quais se inserem.*

17. Diversificar a oferta de ensino, incentivando a criacão de cursos noturnos
com propostas inovadoras, de cursos seqüenciais e de curs~s modulares, inclusive
com a oferta de certificados, permitindo maior flexibilidade na formação e a ampliação
da oferta do ensino.**

18. Exigir melhoria progressiva da infra·estrutura de laboratórios, equipamentos
e bibliotecas como condição para o recredenciamento das instituições de Educação
Superior e renovação do reconhecimento dos cursos.*

19. Estimular a consolidação 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 instituicões de
Educação Supenor a constituirem programas especiais de titulação e capacit~ção de
docentes, desenvolvendo e consolidando a pós-graduação no País.**

22. Incentivar a generalização da prática da pesquisa como elemento integrante
e modernizador dos processos de ensino-aprendizagem em toda a Educação Superior.

23. Ampliar o financiamento público à pesquisa cientifica e tecnológica. através
das Agências Federais e Fundaçóes EstaduaiS de Amparo à Pesquisa e da colaboração
com 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 mlnonas. vItimas de dlscnmmacão. o acesso
à Educação Superior. através de programas de compensação de deficiências de sua

formação escolar anterior. permItindo-lhes. desta forma. competIr em Igualdade de
condíções noS processos de seleção e admissão a esse nlvel de ensino. **

25. ObseNar. no que diz respeito à Educação Superior. as metas estabelecidas
nos capitulos referentes à Educação a Distãncla. Formação de Professores. Educação
Indigena e Educação Especial.

EDUCAÇÃO ESPECIAL

7.1. Observações Gerais

O acesso à formação escolar que propicia o pleno desenvolvimento das
potencialidades físicas, afetivas e intelectuais das crianças constitui problema
extremamente sério para as familias com filhos portadores de necessidades especiais.

No caso da Educação Especial. o planejamento se ressente da ausência de
informações. Não se sabe o número de crtanças e jovens que apresentam necessidades
especíaís. uma vez que os recenseamentos não fornecem esta informação. Sabemos
apenas que o atendimento é multo reduzido, pois o Censo Escolar de 1996 registra
apenas. na categoria de Educação Especial. para todo o Brasil. um número irrisório
de matriculas. Emboraa oferta de atendimento em diferentes tipos de estabeiecimentos
particulares não-credenciados deva elevar substancialmente este número. não hã
dúvidas de que, no conjunto. o ·atendimento é multo reduzido.

Melas oue r.:êo~noem03 InlClal,,,a d3 Umilo.
. MelM Que c;o;u:!cm i'I cQlaboracao da Un!30 com OUltO!> selore~ govern3m~mlalse nao·governafflent3lS

Tabela 7.1 - Educação Especial - matriculas por nível de ensino e
dependência administrativa

Nível
Particular

Pre-escolar 78.948 220 19.590 9.617 49.521

Funaamental 118.575 651 70.t32 19.500 28.292

Medlo 3.619 67 966 542 2.044

Total 201.142 938 90.688 29.659 79.857

FoNe. MEC;INEP/SEEC

Como em todos os outros nivels e modalidades de ensino. verifica-se também.
no caso da Educação Especial. uma enorme desigualdade regional de oferta. De
acordo com o Censo Escolar. sõ a região Sudeste é responsável por metade das
matriculas. e a região Sul. por outros 25%. Oeste modo. a expansão necessáría ao
atendlmemo deve ser acompanhaaa de uma política de compensação das
deSigualdades regionais. o que eXigirá apoIo da União.

O atendImento eXIstente é. hOJe. não 50 redUZido. mas precário.

A legislação braSileira determina que a Educação Especial deva ser oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino. Indlcanao claramente a concretIzação
de uma politica de Integraçáo.

Entretanto as escolas estão. em geral. desaparelhadas para esse tipo de atendi
mento. e os professores não estão habilitados para Iídar com essas crianças, uma vez
que. até recentemente. não reconheciam como sua a responsabilidade de educar
crtanças com necessidades espeCiais. Desta forma. milhares de crianças e jovens
foram e são colocados à margem do sistema escolar e prtvados do acesso à cidada
nia e ao desenvolvimento pessoal a que têm pleno direito.

Por essas razões. çjeve-se prever a implantação Sistemática da Educação Espe
cial como modaiidade de educação escolar nos diferentes níveiS de ensino.

O problema é complexo e exige soluções diferenciadas. mesmo porque as ne·
cessldades especiais são vartadas.

Em primeiro lugar, deve-se considerar que, para esses alunos. quanto mais cedo
forem detectados os probiemas 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 crtanças de até três anos portadoras de deficiênCias. o que é particularmente
essencial para essa clientela. A quase totalidade das creches. entretanto. encontra
se, hOJe, Inteiramente desaparelhada pura essa tarefa. A formação 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 fundamental para o Plano NaCional de Educação.

Se esse atendimento não ocorrer durante a Educação Infantil, há que 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
identificação desses problemas.

Ê Importante ressaltar que a integracão dos alunos com necessidades especiais
nas classes comuns. recomendada pela legislação brasileira. e perfeitamente possivel
na grande maioria dos casos. desde que haja uma adequada formação de professores
para o EnSinO Fundamental e a sensibilização da comUnidade escolar.

Quando a Integração total não for posslvel. há que se prover a Integração parcial
efetivada por meio das classes espeCiaiS. onde o educando com necessidades
educativas eSpeC13IS receba atendimento especiahzado.

Nesse caso. é precIso contar com professores especializados e material
pedagógiCo adequado.

Há que se reconhecer também que, por diferentes razões. alunos que não são
portadores de deficiênCiaS têm SIdo encamInhados mdeviàamente para as classes
especiais (como aqueles com dificuldades comuns de aprendizagem. com problemas
de dispersão de atençáo ou de dlsciplinal. quando necessitam apenas de maior apoIo
pedagogico regular. Um esforço determinado das ªutortdades educativas pode
elimmar esta pratlca. valorizando a permanênCia dos alunos. sempre que possivel.
nas classes regulares.

Além disso. há casos muito mais senos. caracterizados por alto grau de compro
metimento mental ou por deftciênclas múltiplas. que exigem atendimento educaCIO
nal diferenciado em instituições especializadas. Talvez esse tipo de instituicão não
possa ser criado nos municípios menores e mais pobres. Nestes casos, a utilízacão
de convêníos intermunicipais e com organízações não-governamentais se faz
necessária.

Há que se obseNar finalmente que, nessa área, a colaboração da sociedade
civil, organizada por meio de associações filantrópicas, tem sido de extraordinãria
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importáncia. especialmente I)a educação pré-escolar, o que justifica o apoio do govemo
a essãS instituições como parceiras no processo educacional, o que se verifica na
Tabela 7.1.

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 coiaboração de
diferentes órgãos do Poder Público, especialmente os vinculados à 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 da Saúde 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 necessídades especiais. em instítuições especializadas ou
regulares de educação infantil. especialmente creches.**

2. Generalizar, em cinco anos. como parte dos programas deformação em serviço,
a oferta de cursos sobre o atendimento básico a educandos com necessidades
educativas especiais para os professores em exercício na Educação Infantil e no Ensino
Fundamental. utilizando inclusive a TV Escola e outros programas de Educação a
Distància.**

3. Garantir a generalização. em cinco anos. da aplicação de testes de acuidade
visual e auditiva em todas as instituições de Educação tnfantil e do Ensino Funda
mentaI. em parceria com a área de saúde. de forma a detectar problemas e oferecer
ap?iO adequado às crianças com necessidades especiais nessas áreas.

4. Redimensionar. em cinco anos. as classes especiais e criar saJas de recursos.
conforme as necessidades da demanda escolar. de forma a favorecer e apoiar a

integração dos educandos com necessidades especiais em classes comuns. sem~
pre que posslvel fornecendo-lhes o apoIo adicionai necessario.

5. Generalizar. em dez anos, o atendimento aos alunos com necessidades es
peciais na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, inclusive através de
consórcios entre municípios, quando necessário. provendo. nesses casos, o transporte
indíspensável.

6. Implantar, em até quatro anos. em cada unidade da Federação, em parceria
com as áreas da saúde, assistência social, trabalho e com as organizações da
sociedade civil, pelo menos um centro de serviços educacionais especializados,
destinado ao atendimento dos casos mais graves de comprometimento mental e de
deficiências múitiplas. **

7. Ampliar, em dez anos, o número desses centros, de forma a atender ás
diferentes regiões de cada estado.

8. Tornar disponíveís, dentro de cinco anos, livros didáticos falados, em braille e
em caracteres ampliados para todos os alunos cegos e portadores de visão subnormal
do Ensino Fundamental.**

9. Estabelecer. em cinco anos. em parceria com as áreas de Assistência Social'
. e Culturae com organizações não·governamentais, redes municipais ou intermunicipais
para tornar disponíveis, aos alunos cegos. livros de literatura falados. em braille e em
caracteres ampliados.

10. Estabelecer programa para equipar, em cinco anos, as escolas de Educação
Básica e, em dez anos, as de Educação Superior que atendam educandos surdos,
com aparelhos de amplificação sonora e outros equipamentos que 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 Iingua
brasileira de sinais para os alunos surdos e, sempre que possível, para seus familiares
e para o pessoal da unidade escolar. mediante um programa de formação de monitores,
em parceria com organizações não-governamentais.**

12. Adaptar. em cinco anos, os prédios escolares existentes para o recebimento
de alunos com necessidades especiais e estabelecer. nos padrões mínimos de Infra·
estrutura das escolas. exigências nesse sentido.**

f 3. 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 equipamentos de informática como apoio
à aprendizagem do educando com necessidades especiais, inciusive através de
parcerias com orgamzações da sociedade civil voltadas para esse tipo de
atendimento.*·

15. Assegurar. durante a década. transporte escoiar com as adaptações
necessárias aos alunos que apresentem dificuldade de locomoção.**

16. Assegurar a Inclusão. no projeto pedagógico das unidades escolares. do
atendimento as necessldade~ educativas especiais de seus alunos. definindo os
recursos disponiveis e oferecendo formação em serviço aos professores em exercício.

17. Estabelecer Interfaces com areas envolVidas com a Politica Nacional de
Educação para o Trabalho. em parcena com organizações governamentais e não·
governamentais. para a criação de programas de qualificação profissional para alunos
portadores de necessidades especiais, promovendo sua'~olocaçãono mercado de
trabalho.**

18. Estabelecer cooperação com as áreas de saúde. previdência e assistência
social para, no prazo de dez anos, tornar disponiveis órteses e próteses para todos os
educandos com deficiências, assim como atendimento especializado de saúde, quando
foro caso.

19. Incluir nos curriculos de formação dos professores, nos níveis médio e
superior, conteúdos e disciplinas que permitam uma capacitaçâo básica para
atendimento aos portadores de necessidades especiais.**

20. Incluir ou ampliar, especiaimente nas uníversidades públicas. habilitação
específica. em niveis de graduação e pós·graduação, para formar pessoal
especializado 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 referent~s aos
educandos com necessidades educativas especiais nos cursos que formam
profissionais em áreas relevantes para o atendimento dessas necessidades. como
Medicina, Enfermagem. Arquitetura e outras.**

22. Incentivar, durante a década, a realização de estudos e pesquísas 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 minimo 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 específicos para o atendimento dessa modalidade. que possa
atuar em parceria com os setores de saúde e de assistência social 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'*

28. Observar. no que diz respeito à Educação Especial. as metas estabele·
cidas nos capitulas referentes ã Educação Infantil. Ensino Fundamental. Formação de
Professores e Fínancíamento e Gestão.

EDUCAÇÃO INDíGENA

8.1. 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 (ndios à sociedade nacional. Dos missionários jesuítas aos positivistas do
Serviço de Proteção aos índios. do ensino catequético ao ensino bilingüe, a tônica foi
uma só: negar a diferença, assimilar os índios, fazer com que eles se transformassem
em algo diferente do que eram. Neste processo. a instituição da escola entre grupos
indlgenas serviu de instrumento de imposição de valores alheios e negação de
identidades e culturas diferenciadas.

Só em anos recentes 'esse quadro começou a mudar. Grupos organizados da
sociedade civil passaram a trabalhar junto com comunidades indigenas, buscando
alternativas àsubmissão destes grupos. como agarantia de seus terrUórios e formas menos
violentas de relacionamento e convivência entre essas popuiações e outros segmentos da
sociedade nacional. A escolaentre grupos indígenas ganhou, então, um novo significado e
um novo sentido, como meio paraasseguraro acessoa conhecimentos gerais sem precisar
negar as especificidades culturais e a identidade daqueles grupos. Diferentes experiências
surgiram em várias regiões do Brasil, construindo projetos educacionais específicos à
realidade sociocullural e histórica de determinados grupos indígenas, praticando a
intercuiiuralidade e o biiingüismo e adequando·se ao projeto de futuro dáqueles grupos.

O abandono da previsão de desaparecimento fisico dos indios e da postura
integracionista que buscava assimilar os indios à comunidade nacional, porque os
entendia como categoria étnica e sociai transitória e fadada à extinção. está integrado
nas mudanças e inovações garantidas pelo atual texto constitucional e fundamenta·

• Metas au~ deoenoem oa IniCIativa oa União
•• Metas oue e~lqem a colacoracao Cla Unl.il.o com outros setores governllmentllls Cl nao-Ç1overnamentals
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se no reconhecimento da extraordinária capacidade de sobrevivência e mesmo de
recuperaçáo demográfica. como se veriiica hoje, após séculos de práticas genocidas.
As pesquisas mais recentes indicam que existem hoje entre 280.000 e 329.000 índios
em terras indígenas. constituindo cerca de 210 grupos distintos. Não há informações
sobre os índios urbanízados. embora muítos deles preservem suas línguas e tradições.

otamanho reduzido dapopulação índígllna suadispersão e heterogeneidadetomam
Jl!I1!icHlarmellle difícil a implementação de uma polilica educacional adeqUada. Por isso
mesmo. é de particular importânciao lato de a Constiiuição Federal ter assegurado o direiio
das sociedades indígenas a uma educação escolar diferenciada. especifica. intercuiiural e
bHingüe. o que vem sendo regulamentado através de vários textos legais. SÕ desta forma
se poderá assegurar nào apenas sua sobrevivência fisica. mas também étnica. resgatando
a divida social que o Brasil acumulou em relaçào aos habiiantes origínais do território. O
Decreto nQ26191 retirou a incumbênciaexclusivado órgão indlgenistade conduzir processos
de educação escolar junto ás sociedades Indigenas. atribuiu ao Ministério da Educação a
coordenação. das ações e sua execução aos estados e municípios. ouvida a Fundação
Nacional do Indio. A Ponaria Interministenal nQ 559191. que cria o Comiiê de Educação
Escolar Indígena no Ministerio da Educação. assume o pnncipio do reconhecimento da
diversidade sociocultural e lingüística e de sua manutenção. Tem sido de importância
estratégica e imprescindivel. nesta área. a atuação de grupos indígenas organizados e de
assessores niio-indios. ligados ás organizações da sociedade civil e ás universidades.

Em que pese a boa vontade de setores de órgãos governamentais, o quadro
geral daeducação escolar indígena no Brasil, permeado por experiências fragmentadas
e descontinuas. é regionalmente desigual e desarticulado. Há. ainda. muito a ser feiio
e construídO no sentido da universalização da oferta de urna educação escolar de
qualidade para os povos indigenas, que venha ao encontro de seus projetos de Muro.
de autonomiae que garantaa sua inclusão no universo dos programas governamentais
que buscam a satisfação das necessidades básicas de aprendl!agem, nos termos da
Declaração Mundial sobre Educação para Todos.

A transferência de responsabilidade pela Educação Indigenada Fundação Nacional
do índio parao MinistériodaEducaçã.o nào representou apenasuma mudançado órgào
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 órgào
indigenista oficial), agora cabe aos estados assumirem tal tarefa. A estadualízação das
escolas indígenas e, em alguns casos, sua municipalízação ocorreram sem a cria~ão

de mecanismos que assegurassem uma certa uniformidade de ações que garantíssem
a especificidade destas escolas. A estadualização assim conduzida não representou
um processo de instituição de parcerias entre órgãos governamentais e entidades ou
organizações da sociedade civil, compartilhando uma mesma concepção sobre o
processoedueativoaseroferecido paraascomunidades indígenas, massim umasimples
transferência de atribuições e responsabilidades. Da FUNAI para o MEC e, deste, para
as secretarias estaduais de educação criou-se uma situação de acefalia no processo de
gerenciamento global da assístência educacional aos povos indigenas.

Não há, hoje, umaclara distribuíção de responsabilidades entre a Uniào, os estados
e os municípios. o que dificulta a implementação de uma polaica nacional que assegure
a especificidade do modelo de educação intercultural e bilingüe às comunidades
indigenas. O Plano Nacional de Educação deve promover uma integração maior entre
as diferentes instãnciais do Poder Público no que diz respeiio a estas populações.

Há também a necessidade de regularizar juridicamente as escolas indigenas.
contemplando as experiências em curso bem-sucedidas e reorientando outras para
que elaborem regimentos. calendários. curriculos. materiais didático-pedagógicos e
conteúdos programáticos adaptados às particularidades étnico-culturais e iingüísticas
próprias a cada povo indlgena.

Deve-se ainda considerar que a educação bilingüe adequada às peculiaridade~

culturais dos díferentes grupos é melhor atendida através de professores indios. E
preciso reconhecer que a formação inicial e continuada dos próprios indios, enquanto
professores de suas comunidades. deve ocorrer em serviço e concomitantemente à
sua própna escolarização. Isto exige a elaboração de programas diferenciados de
formação inicial e continuada de professores indios. A formação que se contempla
deve capacitar os professores para a elaboração de curricuios e programas especificos
para as escolas indigenas: o ensino bilíngüe. no que se refere à metodologia e ensino
de segundas Iinguas e ao estabelecimento e uso de um siste~aortográfico das linguas
maternas: a condução de pesquisas de caráter antropológicõ VIsando à sistematização
e incorporação dos conhecimentos e saberes tradicionaiS das sociedades indigenas

e à elaboraçào de materiais dídático-pedagógicos. bilingües ou não. para uso nas
escolas instaladas em suas comunidades.

A proposta de uma escola indigena diferenciada representa uma grande
novidade no sistema educacional do Pais e exige das instituições e órgãos
responsáveis a definição de novas dinâmicas, concepções e mecanísmos tanto para
que estas escolas sejam de fato incorporadas e beneficiadas por sua inclusão no
sistema oficial quanto respeitadas em suas particularidades.

O Plano Nacional de Educação é um dos instrumentos fundamentais para a con·
secuçào deste ideal, que só será atingido caso seja assegurada aos povos indígenas
uma escola-de qualidade, respeitosa de suas especificidades culturais e que garanta
sua participação plena nos projetos de futuro do País.

8.2. Metas

1. Atribuir aos estados a responsabilidade legai pela Educação Indigena, quer
díretamente, 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 Díretrizes para a Politica Nàcional
de Educação Escolar Indígena, estabelecidas pelo Ministério da Educação.··

3. Universalizar, em dez anos. a oferta ás comunidades indígenas, de programas
educacionais equivalentes às quatro primeiras séries do Ensino Fundamental,
respeiiando seus modos devída, suas visões de mundo e as siiuações sociolingüísticas
especificas por elas vivenciadas.··

4. Ampliar, gradativamente, a oferta de ensino de 5' a aa série à população indígena,
quernaprópriaescola indígena, quer integrando os alunos em classes comuns nas escolas
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 apefieíçoamento e o reconhecimento
de experiências de construção de uma educação diterenciada e de qualidade
atualmente em curso em áreas indigenas.··

6. Criar. dentro de um ano. a categoria oficial de "escola indigena", para que a
especificidade do modela de educação intercultural e bilingüe 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
indigenas e à constituição de um cadastro nacional de escolas indigenas.··

B. Assegurar a autonomiadas escolas indigenas. 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 indigena nas
decisões relativas ao funcionamento da escola.

9. Estabelecer, dentro de um ano. padrões minimos mais flexiveis de infra-estrutura
escolar para esses estabelecimentos. que garantam a adaptação às condições
climáticas da região e. sempre que possivel. as técnicas de edilicação próprias do
grupo. dé acordo com o uso social e concepçóes do espaço proprias de cada comu
nidade indigena, além de condições, sanitárias minimas 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 didático·
pedagógico básico, incluindo biblíotecas, videotecas e outros materiais de apoio.··

11. Adaptar programas do Ministério da Educação de auxilio ao desenvolvimen·
to da educação, já existentes, como transporte escalar, 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 financiamento existentes no Minístério da
Educação para implementação de programas de educação escolar indígena. a serem
executados pelas secretarias estaduais ou municipais de educação, organízações de
apoio aos índios, universidades e organizações ou associações indigenas.

13.Criar, tantono MinistériodaEducação como nassecretariasestaduais deeducação,
programas voiiados à produção e publicação de materiaís didáticos e pedagógicos
específicos paraos grupos indígenas. inciuindo livroS, vídeos, dicionáriose outros, 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. Instituir e regulamentar, nos sistemas estaduais de ensino, a profISsionalização
e reconhecimento público do magistério indigena, com a criação da categoria de
professores indigenas como carreíra específica dei magistério, com concurso de provas
e titulos adequados ás particularidades lingüísticas e culturais das sociedades
indigenas, garantindo a esses professores os mesmos direitos 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 continuos de formação
sistemática do professorado indígena. especialmente no que diz respeito aos
conhecimentos relativos aos processos escolares de ensino-aprendizagem. à
alfabetização, à construção coletiva de conhecimentos na escola e á valorização do
património cultural da população atendida."

17. Formular, em dois anos. um plano para a implementação de programas
especiais para a formação de professores indígenas em nivel superior, através da
colaboração das universidades 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 Indigena,
com a incumbência de promovê-Ia, acompanhá-Ia e gerenciá-Ia.

19. Promover a correta e ampla informagão da populagão brasileira em geral sobre
as sociedades e cuituras indígenas, como meio de combater o desconhecimento, a
intolerãncia. a discriminação e o preconceito em relação a essas populações.

.. Metas QIJl!! deoendem da inICiativa da Unlâo
•• Melas que I1Jugem a coli\boraçao aa Un.ao com oulros selares governamentaiS e nao-gollcrnamentals,
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11..~ FORMAÇÃO D~ PROFESSOR~S
. E VALORIZAÇAO DO MAGISTERIO

9.1. Observações Gerais

A melhoria da qualidade do ensino, indispensávei para assegurar à população
brasileira o acesso pleno à cidadania e uma inserção nas atividades produtivas que
permija a constante elevação do nivel de vida, constitui um compromisso da Nação.
Esse compromisso, entretanto, não poderá ser cumprido sem a valorização do
magistério, uma vez que os docentes constituem o centro de todo o processo
educacional.

A valorização do magistério inclui:

• Umaformação profissional que assegure o domínio tanto dos conhecimentos
a serem oferecidos e trabalhados na saia de aula como dos métodos
pedagógicos necessários ao bom desempenho escolar;

• Um sistema de educação continuada que permita ao professor um
crescimento constante de seu domínio sobre a cultura letrada, dentro de
uma visão crítica e da perspectiva de um novo humanismo;

• Jornadade trabalho organizadade acordo com a jornada escolardos alunos,
concentrada num único estabelecimento de ensino e que inclua o tempo
necessário para as atividades complementares ao trabalho em sala de aula;

• Um salMo condigno, competitivo em termos de outras posições no mercado
de trabalho, abertas a candidatos com nível equivalente de formação.

Essas condições precisam ser supridas pelos 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 interesse pelo trabalho e da integração colaborativa na equipe escolar.

Assim, a valorização do magistério depende tanto da garantia de condições
adequadas de form .ção, trabalho e remuneração quanto da exigência 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 da carreira docente, que levem em conta tanto a realidade
das condições de trabalho como a avaliação do desempenho dos professores.

No que diz respeito à formação inicial, existe hoje consenso quanto à
necessidade de promover uma profunda reformulação tanto da habilitação para o
magistério em nível de 22 grau como das atuais licenciaturas.

A questão da formação inicial compreende dois pontos cruciais. O primeiro
deles consiste na relação entre teoria e prática, que, defendida portodos os educadores,
jamais conseguiu 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 pedagogica e a formação nas disciplinas. isto é. no campo de co
nhecimentos especificos que serão socializados e trabalhados na sala de aula. Esse
divórcio, representado pelo paralelismo entre bacharelado e licenciatura, constitui uma
espécie de pecado original da formação de professores para o 32 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 Institutos independentes. Cria
ram-se, assim, Faculdades de Educação isoladas dos departamentos que ministram
a formação em disciplinas. Além disso, o ambiente acadêmico contribuiu para que as
Faculdades de Educação vissem seu papel muito mais como centro de pesquisa e
de formação de especialistas (administradores, orientadores pedagógicos, etc.) do
que, propriamente, como uma escola profissional para formação de professores. A
Lei de Diretrizes e Bases, ao instituir os Institutos Superiores de Educação, contribui
para a r.enovação do processo de formação de docentes, rompendo a dicotomia ba
charelàdo-Iicenciatura. Caberia também a estes Insmutos a formação de especialis
tas que constituem parte integrante dos profissionais do ensino.

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 nivel de ensino
exige um professor polivalente, com conhecimentos muito diversificados. A Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, considerando esse problema, prevê a criação
de Escolas Normais Superiores, para as quais é necessário estabelecer um minimo
de diretrizes.

Quanto à habilitação para o magistério em nível de 20 grau, a última reforma do
ensino descaracterizou o antigo Curso Normal, introduzindo o mesmo divórcio entre
formação geral e especifica que já ocorria nas licenciaturas. Deve-se observar ainda
que, apesar da ênfase atribuída 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 Pais. Além disso, a formação em nível médio
pode cumprirtrés funções essenciais: a primeira é o recrutamento para as licenciaturas;
a segunda, a preparação de pessoal auxiliar para creches e pré-escolas; e a última,
servir como centro de formação continuad:'!.

Isto nos leva a outra questão que diz respeito à formação em serviço, que
a!isumirá 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 resolve a questão fundamental de
oferecer qualificação adequada aos professores em exercicio, grande número dos
quais não possui a formação minima exigida pela Lei de Diretrizes e Bases.

Considerando-se que, em cinco anos, seria necessário formar em serviço ou
substituir docentes sem 29 grau completo para pré·escolas, classes de alfabetização
e as quatro séries iniciais do Ensino Fundamental, os números agregados são os
seguintes: 35.267 docentes para a pré-escola; 128.482para as classes de aifabetização
e 117.482 para as séries iniCiais do Ensino Fundamental.

As Tabeias 9. t e 9.2 indicam a magnitude desta tarefa.

Tabela 9.1 - Nível de escolaridade dos docentes da Educação Básica· 1996

Grau de formaçio Níveis do Ensino Fundamental Enllno

do docente 1'a4Jsêrle 51aSl série Médio

Menos de 12 grau 18.198 63.257 526 71

completo

12 grau completo 19.069 11.412 55.225 5.634 007

20 grau completo 144.169 39.855 500.238 154.786 43.418

32 grau completo 40.061 4.514 157.817 450.784 282.341

Tolal 219.517 75.549 776.= 811.710 326.827

Fonte: Informe Estlltistico MECllNEp' 1995. ,

Tabela 9.2 • Número e porcentagem de docentes da Educação Básica
sem a formação mínima eXigida, por nivel de ensino

Nível de ensino Número de docentes % de docentes

Pré-Escola 35.287 16%

Classe de alfabetização 31.170 41%

Ensino Fundamental 11 a4' 118.482 17%

Ensino FundamentaiS' a Si 160.e26 26%

Ensino Médio 44.486 13%

Fonte: Sinopse ElItalistlca. 1996.INEPiMEC.

Para as sêries finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, que
requerem formação superior, os docentes a serem formados ou substituídos somam
160.926 no primeiro caso e 44.486 no segundo.

Os problemas concentram-se nas classes de alfabetizacão e nas séries finais
do Ensll10 Fundamental. Há um grande consenso em torno dá abolição das classes
de alfabetização, que têm mais impedido que facilitado o acesso dos alunos ao Ensino
Fundamental. Para a pré-escola, ass.im como para as séries iniciais do Ensino
Fundamental, com programas semipresenciais e a distãncia, 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 oferecer formação em nível superior imediatamente, mesmo que fosse para
apenas os 43.418 professeres que já completaram o Ensino Médio. Haveria que se
pensar em recrutar pessoal já formado, atraindo-o para o magistério, e oferecer cursos
de licenciatura em diferentes regiões, com a colaboração das universidades públicas.
de modo a formar pessoal local para suprir as necessidades Ele ensino. O papel das
universidades nesta tarefa é insubstituivel.

Há ainda um problema adicional, que é a preparação de professores para as
disciplinas técmcas do ensino profissional. Neste caso. a formacão académica é ina
dequada e há que se rever, urgentemente, a regulamentação désta matéria.

De qualquer forma. a qualificação do pessoal 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 respeno ao salário, a aprovação do Fundo de Desenvolvimento e
Manutenção do Ensino Fundamental e de Vaiorização do Magistério, que simultanea
mente redistribui recursos entre estados e municípios de acordo com o número de
alunos atendidos e estabelece um aporte adicional de recursos da União para os estados
mais pobres, vinculandoporcentuais para o pagamento do salário dos docentes, deve
contribuir, de modo significativo, para a elevação do nivel da remuneração do Ensino
Fundamental. Resta, entretanto, reajustar os salários dos docentes dos demais níveis
de ensino de forma correspondente, o que exigirá um grande esforço de racionalização
no uso dos recursos disponíveis por parte do sistema de ensino.

É indispensável, entretanto, que niveis mais elevados de remuneração
correspondam a exigências maiores de qualificação profissional e de desempenho.
Trata-se, justamente, da criação de novas carreiras, as quais devem se constituir como
pontos de partida para novas contratações, tendo também como objetivo a assimilação
gradual dos atuais docentes mediante aumento de sua qualificação.

O Plano Nacional de Educação procura estabelecer metas viãveis que contribuam
parasolucionaros problemas de formação do magistério e de valorização dos professores.
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9.2.Metu

1. Implementar. já em 1991!, a criação de novos planos de carreiras para o
magistério e de novos níveis de remuneração em todos os sistemas de ensino, com
piso salarial próprio, de acordo com as diretrizes eslllbelecidas pelo Conselho Nacional
de Educação, assegurando a promoção por mérito.··

2. Institucionalizar. no prazo de cinco anos, sistemas de 'avaliação do
desempenho dos docentes, integrados à avaliação das escolas.··

3. Implementar, gradualmente, uma jornada de trabalho em tempo integral,
cumprida em um único estabelecimento escolar, de forma a viabilizar 30 horas de
atividade em sala de aula, com adicional de 10 horas para outras atividades.

4. Impedir, imediatamente, acontraJação de novos professores que não possuam
as qualifICações mlnimas exigidas pela Lei de Diretrizes e Bases, a não ser em casos
excepcionais, em caráter temporário e por prazo não superior a três anos.

5, Estabelecer, dentro de um ano, parêmetros e diretrizes curriculares para os
cursos superiores de formação de professores e de profissionais da educação para
os diferentes níveis e modalidades do ensino, que assegurem:·

- sólida formação geral;

- o estabelecimento da atívidade docente como foco formatívo e o contato dos
alunos com a realidade das escolas durante todo o curso, integrando a teoria
com a prática pedagógica:

- domínio das'nçvas tecnologias de comunicação e capacidade para integrá·
las à prática docente;

• a inclusão da problematica especifica dos alunos ponadores de necessida.
des especiais nos programas de formação dos docentes;

• trabalho coletivo interdisciplinar;

- incentivo à pesquisa:

- vivência da gestão democrática do ensino;

• compromisso social com a docência.

6. Estabelecer. onde quer que ainda não existam condições para formação em
nível superiorde todos os profissionais necessários parao atendimento das necessidades
do ensino, cursos denível médio, em instituições especificas, que observem os parãmetros
estabelecidos na meta anterior e preparem pessoal qualificado para a Educação Infantil,
para a Educação de Jovens e Aclunos e para as séries iniciais do Ensino Fundamental,
prevendo a continuidade de estudos.desses profissionais em nível superior.

7. Incentivar acriação, dentro ou fora das universidades, de InstUUlos Superiores
de Educação e de Escolas Normais Superiores como pane do processo de renovação
e valorização da formação para o megistério.··

8. Definir recursos paraorganizar, 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 possibHidade de adquirir a qualificação mínima exigida pela Lei
de Diretrizes e Bases, observando os novos parãmetros e diretrizes curriculares•••

9, Desenvolver, de acordo com os mesmos parAmetros, 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 exercicio 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 prolessore~,no mesmo pedrão
dos cursos oferecidos na sede, de modo a atender à demanda locai 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 eaperfeiçoamento destinados à formação permanente
do pessoal do magistério.

13. Promover, nas insmuições públicas de nivel superior, a alerta, na sede ou
fora dela, de cursos de especialização voltados para a formação de pessoal para as
diferentes áreas de ensino e, em particular, para a educação especial, a gestão esco·
lar, a formação de jovens e adultos, as creches e os profissionais do ensino que olere·
c;em apoio pedegógico ao trabalho docente.

14. Ampliar a oferta de cursos de mestrado e doutorado na área educacional e
desenvolver a pesquisa nesse campo.

15, Observar, no que se refere à Formação do Magistério, as metas constantes
nos capitulas referentes à Educação Especial, Educação Tecnológica e Formação
Profissional, Educação de Jovens e Adultos e Educação a Distância.

i/i-.j EDUCAÇÃO A DISTÃNCIA

.-~ TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

10.1. Obnrvaçõe. 0 ....1.

As novas tecnologias de comunicação e a crescente acessibilidade aos
mullimeios interativos alargaram amplamente as possibilidades da Educação a
Olst4ncia, promovendo uma eletiva democratização do acesso à informação, à cunura
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 niveis e modalidades de ensino, introduziu uma abertura de grande alcance
para a política educacional. Os desafios educacionais existentes podem ter, na
Educação a Distãncia, um meio auxiliar de indiscutível eficácia no processo de
universalização e democratização do ensino, especialmente no Brasil, onde os déficits
educativos eas desigualdades regio~ais são tão elevados. Além do mais, os programas
educativos podem desempenhar um papel inestimável no desenvolvimento cultural
da população em geral.

O Pais já conta com inúmeras redes de televisão e rádio educativos no setor
público. Paralelamente, hã que se considerar a contribuição do setor privado, que tem
produzido programas educativos de boa qualidade, especialmente pera a televisão.
Na verdade, porém, é preciso ampliar o conceito de Educação a Distãncia para poder
incorporar todas as possibilidades que as tecnologias de comunicação - as já
conhecidas e as que estão por surgir - possam propiciar a todos os níveis e
modalidades de educação. O entusiasmo existente com relação aos materiais
audiovisuais não deve, entretanto, levar a descurar da qualidade do material escrUo, .
perte integrante e essencial para a eficácia desta modalidade de educação, o que
nem sempre é observado nas iniciativas que vêm sendo tomadas.

Há, 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 f&na 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 permUir a multiplicação de iniciativas. Os programas educativos e culturais de·
vem ser incentivados dentro do espirito geral da liberdade de imprensa, consagrada
pela ConstUuição Federal, embora sujeitos a padrões de qualidade que precisam ser
objeto de preocupação não sõ dos órgãos governamentais, mas também dos prõprios
produtores, através de um sistema de auto-regulamentação. Quando se trata, entretan·
to, de cursos regulares, que dêem direito a certificados ou diplomas, a regulamentação
e o controle de qualidade por parte do Poder Público são indispensáveis e devem ser

rigorosos. A Lei de Diretrizes e Bases contempla essa regulamentação e este cõntrole
em dois niveis: cabe à União o credenciamento das instituições autorizadas a oferecer
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 22); 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, § 311). Uma tarela,
urgente, dentro da perspectiva do Plano Nacional de Educação, é a regulamentação
desses dlsposUivos da Lei de Diretrizes e Bases.

Há portanto que se distinguir, claramente, as politicas dirigidas para o incenti·
vo de programas educativos em geral e aquelas formuladas para controlar e garantir
a qualidade dos programas que levam à certificação ou diploma.

As possibilidades da Educação a Distãncia são particularmente relevantes
quando analisamos o crescimento dos índices de conclusão do Ensino Fundamental
e Médio. Cursos a distância ou semipresenciais 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 consideraa Educação a Distânciacomo um importante caminho para aformação
e capacitação de professores em serviço. Numa visão prospectiva, de prazo
razoavelmente 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 UniversidadeAberta que dinamize o processo de formação de profissionais
qualíficados de forma a atender ás demandas da sociedade brasileira.

As tecnologias utilizadas no Ensino a Distãncia não podem, entretanto, ficar
restritas a esta finalidade. Elas constituem hoje um instrumento de enorme potencial
para o enriquecimento curricular e melhoria da qualidade do ensino presencial. Para
isto, é fundamental equipar as escolas com multimeios, capacitar os professores para
utilizá·los e integrar a informatica na formação regular dos alunos.

A polltica do Ministério da Educação, nesse setor, tem procurado dar prioridade
à atualização e aperfeiçoamento de professores para o Ensino Fundamental e ao
enriquecimento do instrumental pedagógico disponível para esse nível de ensino. A
criação da TV Escola e o fornecimento, aos estabelecimentos escolares, do
equipamento tecnológico necessário constituiram importantes iniciativas neste setor.
Além dísso, a TV Escola deverá se revelar um instrumento importante para orientar os
sistemas de ensino quanto à adoção dos Novos Parãmetros e Diretrizes Curriculares.
Estão também em fase inicial os treinamentos que orientam os professores a utilizar
sistematicamente a televisão, o vídeo e o radio como instrumentos pedagógicos
auxiliares•

A utHização de novas tecnologias nas escolas deve considerar aindaa utHização
de computadores para esta finalidade. Isto inclui a disponibilidade de programas, a
oferta de equipamento básico de informática e o treinamento de professores para
utilizar esta nova ferramenta. O Ministério da Educacão e os estados são parceiros
necessários parao desenvolvimento dainformática naSescolas de Ensino Fundamental

.--..p Médio. Os recursos provenientes do Salário Educação, conjugados a empréstimos
.externos, deverão financiar esta política.

As iniciativas que vêm sendo tomadas tanto pelo Ministério da Educação como
por algumas secretarias estaduais de educação, utilizando as tecnologias, métodos e
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técnicas de educação a distãncia para melhorar a qualidade dos cursos presenciais,
deverão ser ampliadas para a Educação Superior, Neste nível. ainda, cursos a distância
poderiam aumentar a capacidade Institucional de ofcrtt. presencial e melhorar
substancialmente a sua qualidade, Uma referência especial cabe a incorporação dos
multimeios nos cursos de formação de professores - Escola Normal, Pedagogia e
Licenciaturas, É fundamental que as tecnologias sejam incorporadas ao projeto
pedagógico 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 Nacionai de Educação estão voltadas para programar a
implantação da Educação a Distancia 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 Educação a Distãncia.'

3. Estabelecer, dentro de 18 meses, nos diferentes sistemas de ensino, normas
para a produção e processos de controle e avaliação de programas de Educaçâo a
Dlstãncia.•

4. Ampliar os canais educativos televisivos e radiofônicos para a disseminação
de programas culturais e educativos, assegurando às escolas e à comunidade
condições básicas de acesso a esses canais.**

5. Garantir a integração de ações dos Ministérios da Educação, do Trabalho,
da Ciência e Tecnologia e das Comunicações para o desenvolvimento da Educação a
Distância no Pais, através da ampliação da infra-estrutura tecnológica e da redução
dos custos dos serviços de comunicação e informação. criando. em dois anos. um
progra",'! que assegure essa colaboração.

6. Enviar ao Congresso Nacional, no prazo de um ano, proposta de
regulamentação da legislação que estabelece a reselVa de tempo mínimo, sem ônus
para o Poder Público, para transmissão de programas educativos pelos canais
comerciais de rãdio e televisão, estabelecendo as normas gerais para sua utilização.

7. Fortalecer e apoiar o Sistema Nacional de Rãdio e Televisão Educativa.

8. Ampliar a oferta de programas de formação a distância para Educação de
Jovens e Aduitos, 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 do Trabalho, as empre~as, os SelVi
ços Nacionais de Aprendizagem e as Escoias Técnicas, a produção e difuSão de pro
gramas de Formação Profissional a Distãncia. **

10. Promover. com a coiaboração entre a União e os estados e em parceria
com institulçóes de ensino superior, a produção de programas de Educação a Distãn
cia de nível médio.**

11. Iniciar, jã em 1998, a oferta de formação a distãncia em nivel superior, es
pecialmente na área de formação de professores.**

12. Ampliar, gradualmente, a oferta de formação a distância em nível superior
para todas as ãreas, incentivando a participação das universidades e das demais
instituições de Educação Superior credenciadas.'*

13. Incentivar. especialmente nas universidades, a formacão 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 as escolas públicas, de nível fundamental e médio, o acesso
universal a TV Escola, com o fornecimento do equipamento correspondente,
promovendo sua integração no projeto pedagógico da escola.'

16. Capacitar, em cinco anos, pelo menos 500.000 professores para a utilização
plena da TV Escola." ..

17. Instalar, em dez anos, 1.000 núcleos de tecnologia educacional, os quais,
ínclusive, deverão atuar como centros de orientação para as escoias e para os órgãos
administrativos dos sistemas de ensino no acesso aos programas informatizados e
aos vídeos educativos.**

.. Meta!l Que dependem da inlclaliwl dA União.
•• Melas que@lugem&COlabOf1l,Caoda Umão com outros setores governamenlail; e nao-governamentalS

18. Instalar, em cinco anos, 500.000 computadores em 30.000 escolas de Ensino
Fundam~ntal e Médio, promovendo condições de'acesso ao sistema via Internet.*

19. Capacitar, em três anos, 3.000 professores multiplicadores em informática
da educaçâo e ampliar, pelo menos em 20% anuais, a oferta dessa capacitaçâo."

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. ObselVar, no que diz respeito a Educação a Distância e às novas tecnologias
educacionais. as metas pertinentes incluídas nos capítulos referentes à Formaçâo de
Professores, a Educação de Jovens e Adultos e a Educação Especial.

.J'lklJ,ji!.'~

Ú~; 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 Diretrízes e Bases, ao fixarem os
princípios norteadores, as prioridades e a obrigatoriedade da oferta de ensino públíco
e gratuito. estabeleceram, simultaneamente. umavinculação 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 constitucional
mente Vinculados devem representar as indispensáveis bases fínanceiras para a
formuiação e impiementação de metas educacionais. Sabe-se que a vinculação legal
de recursos para determinada função não é um mecanísmo facilitador para o conjunto
das políticas públicas de um governo. O Brasil, no entanto, dadas as carências
acumuladas e uma tradição de políticas governamentais erráticas e inconstiantes no
campo do ensino, a par da reconhecida importância estratégica da educação para o
desenvolvimento econômico e social, ainda deve apoiar-se nesse mecanismo por
algumas décadas. . .

Com a recente Emenda Constitucional n"14, instituíndo o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Vaiorização do Magistério. estabeleceu
se uma subvínculação daqueles porcentuais que, associados ao referencial de valor
por aluno. fixado anualmente, e a outras regras de aplicação. propiciará uma captação
e destinação quase automatica 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 necessãrias ao alcance das metas qualitativas nacionais, bem como das
metas quantitativas de cada sistema.

Deve-se obselVar ainda que a reselVa de 15% dos recursos orçamentários
vinculados para o Ensíno Fundamental permite aos municípios a utilização prioritária
dos restantes 10% para Educação Infantil e aos estados a destinação deste mesmo
porcentual. prroritariamente, para a manutenção e ampliação do Ensino Médio. Os
recursos para formação de professores em selViço, para Educação Especial, 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-5e-la 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 sáo objeto de trans
ferências. Para os municípios mUito pobres, que não possuem renda própria. há que
se prever o apoio técnico 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 Salário Educação devem também contemplar essa prioridade.

Tem havido uma constante reivindicação de aumento de verbas para a educa
ção. Essas reivíndicações 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, qúe estariam disponíveis se fossem obselVadas 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 semelhante ao de
paises desenvolvidos e em desenvolvimento, nos quais o ensino não apresenta as
deficiências do nosso•
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Tabela 10.1 • Tributos disponíveis para a manutenção e o desenvolvimento do
ensino no Brasil· 1995

Tributos Rs bilhões Total (%)~
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

Senal 0,494 2 0,08

Senac 0,229 1 0,04

Senat 0,034 O 0,00

Total 28,607 100 4,53

Fonte: Financamento da Educac;âo no Brasil .1996.INEPlMEC.

Deve-se notar também que, nos paises cujo porcentual do PIB aplicado em
educacão é muito mais elevado, estão muitas vezes contabilizados os recursos
prove';ientes 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 Coréia. 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 Oa 3 anos em creches, sobre as quais não há informações disponiveis,

Tabela 10.2 • Porcentual do PIB e porcentuais das despesas públicas aplica·
das na Educação em diversos países

Palsas '% do PIS I % das despesas públicas

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 DO SUL

Argentina 1992 3,1 15,7

BRASiL 1989 4,6 17,7

Chiie 1992 2,9 12,9

Calõmbla 1992 3,1

Peru 1990 1,5 14,7

Uruguai 1992 2.6 15.4

Venezuela 1992 5.2 23,5

ÁSIA

China 1992 1,7 12.2

índia 1991 3,9 11,9

Indonésia 1992 2,2 9,4

Japão 1989 4,7 16,5

Coréia 1992 4,4 14,8

EUROPA

Áustría 1992 5,8 7,7

Dinamarca 1991 7,4 11.8

França 1992 5,7

Noruega 1992 8.7 14,1

Portugal 1990 48

Espanha 1992 4.6 9.3

Suécia 1992 6.8 12,7

Inglaterra 1991 5,2

Fonte: Anu;,rio EstatiStiCO Unesco.1994.
Obs.; Embora 0$ dados referentes ao Btasd sellm amigos. os ttabllhos recentes atingem potcentual stmelhante.

Pode-se concluir, portanto, que o porcentual do PIS investido em educação seja
bastante superior aos 4,5% representados pelo potencial legal de aplicação de recursos
públicos. Por outro lado. se observarmos a 21 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 Sul. com exceção da Venezuela. '

Deve·se considerar. entretanto. que as eVldéncias Indicam a existência de uma
enorme diferença entre o que e iegalmente destinadO á educação em termos de re
cursos públicos e o que eefetivamente gasto.com essa finalidade. As distorções maio
ores ;endem a ocorr;r no nível municipal, pois, em virtude mesmo da multiplicação
do numero de munlclploS, o controle e a fiscalizacão são muito mais difíceis, Práticas
tradicionais de clientelismo e fisiologismo. a existéncia de uma enorme burocracia
ineficiente e ociosa, o desvio de pessoal das escolas e a inexistência, em alguns

governantes, de real ,vontade politica para enfrentar os problemas da educação
contribuem para desvios e desperdicios de recursos.

Antes que se pense e planeje o aumento do montante de recursos públicos a
serem investidos em educação, háque se garantira efetiva aplicação do que atualmente
deveria ser destinado a esta finalidade. A Lei de Diretrizes e Bases facilita amplamente
esta tarefa, ao estabelecer, no § 52 do art. 69, o repasse automático dos recursos
vinculados ao órgão gestor e ao regulamentar o que pode ser contabilizado como
despesas com a manutenção dos sistemas de ensino e o que não pode ser considerado
como parte desta rubrica.

A primeira prioridade, em termos de financiamento, para os prõximos cinco
anos, consiste em garantir que os recursos legalmente destinados á educação sejam
efetivamente empregados com esta finalidade. SÕ depois disto é que se deverá prever
um incremento do porcentual do PIB aplicado em educação, de modo a fazer face à
ampliação e melhOria da qualidade do sistema, de modo a atingir, no final da década,
um total de 6,5%, que deverá incluir, também, os gastos privados.

A segunda prioridade reside na promoção de uma gestão eficiente e eficaz dos
recursos disponíveis. Financiamento e Gestão estão, de fato, indissoluvelmente ligados.

"A melhoria dos níveis de qualidade do ensino requer a profissionalização tanto
das ações do Ministério da Educação e do Desporto e dos demais niveis da
administração educativa como a ação nos estabelecimentos de ensino. Essa
profissionalização implica a definição de competências esp!,cíficas e a dotação de
novas capacidades humanas, políticas e técnicas, tanto nos niveis centrais como nos
descentralizados, tendo como objetivo o desenvolvimento de uma gestão responsávél.
A profissionalização requer também a ampliação do leque de diferentes profissões
envolvidas na gestão educacional, com o objetivo de aumentar a racionalidade e
produtividade." (Plano Nacional de Educação para Todos, MEC, 1993, p.50).

É importante também reconhecer que sistemas de informação e avaliação são
indispensáveis para o planejamento educacional e para a eficácia das politicas públicas.

A eficiência e eficácia dagestão exigem, portanto, uma politica especifica, dirigida
em termos das seguintes diretrizes:

• a formação de quadros técnicos qualificados e permanentes no Ministério da
Educação e nas secretarias estaduais e municipais, especialmente no que diz
respeito aos sistemas de informação, avaliação e planejamento;

_a desburocratização e descentralização da gestão, especialmente através de
uma maior autonomia das escolas, às quais devem ser repassados, automa·
ticamente, os recursos necessarios à manutenção do cotidiano escolar:

_uma gestão democrática e participativa. especialmente no nivel das escolas,
mas também através de Conselhos Estaduais e Municipais. que assegure a
flscalizaçáo do uso e a destlnação adequada dos recursos disponíveis;

- a informatlzacão dos serviços. lnicíalmente nas próprias secretarias. co
nectando-as em rede com o Mínístério e. subseqüentemente. com as Secreta
rias e as escolas. assegurando o fluxo das Informações;

• a reorganização das Secretarias de forma a agilizar a gestão, eliminando eta
pas desnecessárias entre d~cisão e execução.

O Plano Nacional da Educação, desta forma, procura garantir o cumprimento
dos dispositivos legais de vinculação de recursos para a educação e promove a
racionalização do uso dos recursos que deverão suprir as necessidades de melhoria
do sistema educacional brasileiro,

11.2. Metas

11.2.1. Financiamento

1. Elevação, na década. através de esforço conjunto da União, dos estados e
municípios e do setor privado, do porcentual do PIB aplicado em educação, para
atingír o mínímo de 6,5%.*

2. Implementar mecanismos de fiscalização e controie que assegurem o rigoroso
cumprimento do art. 212 da ConstituiÇão em termos de aplicação dos porcentuals
mínimos vinculados á educação.*

3, Criar mecanismos que viabilizem, imediatamente, o cumprimento do § 59 do
art. 69 da Lei de Diretrizes e Bases, que assegura o repasse automático dos recursos
vinculados à educação para o õrgão 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 são gastos com a manutenção
e desenvolvimento do ensino e o que não pode ser incluido nessa rubrica.-

5, Mobilizar os Tribunais de Contas, a Procuradoria da União, os sindicatos e a
população em geral para exercerem a fiscalização 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 Educação Infantil 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 para a aplicação
dos 10% dos recursos vinculados à educação não reservados para o Ensino
Fundamental.
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9. Estabelecer, nos municípios e estados, a utilização prioritária para a Educação
de Jovens e Adultos dos 15% destinados ao Ensino Fundamental não incluídos no
Fundo, mas provenientes de impostos e contnbuições socíais locais.

10. Estabelecer Programa Nacipnal de apoio financeiro e técnico administra'ivo
da União para a oferta. nos municípios mais pobres, de Educação de Jovens e Adultos
para a população de 15 anos e mais, que não teve acesso ao Ensino Fundamental.

11.2.2. Gestão

11. Informatizar, em trés anos. com auxilio técnico e financeiro da União, as
secretarias estaduais de educação. Integrando-as em rede ao Sistema Nacional de
Estatisticas Educacionais.**

12. Informatizar progressivamente, em dez anos, com auxílio técnico efinanceiro
da União e dos estados, todas as secretarias municipais de educação, atendendo', em
cinco anos pelo menos, a metade dos municipios de mais de 20.000 habitantes.**

13. Estabelecer. em todos os estados, com auxílio técnico e financeiro da União,
programas de formação do pessoal técnico das secretarias, para suprir, em cinco
anos, pelo menos as necessidades dos setores de informação e estatísticas
educacionais, planejamento e avaliação.**

14. Promover medidas administrativas que assegurem a permanência dos téc
nicos formados e com bom desempenho nos quadros das secretarias.

15. Informatizar, gradualmente, com auxílio técnico e financeiro da União, a
administracão das escolas com mais de 100 alunos, conectando-as em rede com as
secretarias-de educação, de tal forma que, e[11 dez anos, todas as escolas estejam no
sistema.**

16. Estabelecer. em todos os estados. com a colaboração dos municiplos e
das universidades. programas de curta duração de formação de diretores de escolas,
exigindo~se. em cinco anos. para a exercício da função, pelo menos essa formação
mínima.

17. Assegurar que, em cínco anos, 50% dos diretores, pelo menos, possuam
formação específica em nivel superior e que, no final da década, todas as escolas
contem com diretores adequadamente formados em nivel superior, preferencialmente
com cursos de especialização.

18. Ampliar a oferta de cursos de formação em administração escolar nas
instituições públicas de nivel sup9rior, de forma a permitir o cumprimento da meta
anterior.

19. Estabelecer politicas e Critérios de aiocação de recursos federais. estaduais
e municipais. de forma a reduzir desigualdades regionaiS e desigualdades internas a
cada sistema.**

20. Consolidar e aperleiçoar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Básica e o Censo Escolar.*

21. Estabelecer, nos estados, em cinco anos, com a colaboração técnica e
finaQcelra da União, um programa de avaliação de desempenho que atinja, pelo menos,
todas as escolas de mais de 50 alunos do Ensino Fundamental e Médio.**

22. Estabelecer, nos mUnicípios. em cinco anos. programas de acompanha
mento e avaliação dos estabelecimentos de Educação Infantil.

.",..,....-.

.~ CONCLUSÃO

Resultado de ampias consultas realizadas pelo MEC e elaborado em estreita
colaboração com o Conselho Nacional de Secretários de Educação -CONSED e União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME. este Plano incorpora
muitas metas e objetivos consensuais. Nas áreas onde ocorreram divergências, o
PNE procurou conciliar posições, de tal forma que, não representando o ideai de
nenhum grupo, propõe medidas que sejam aceitáveis por todos. Boa parte desta.
negociação foi feita tomando-se como referência primordial uma visão de conjunto
sobre os diferentes níveis e modalidades de ensino em sua inter-relação, assim como
sobre as diversidades regionais. Critério fundamental na articulação geral do
documento foi o respeito à autonomia dos estados e municípios, em conformidade
com a natureza federativa do País.

É com base nestas considerações que o PNE deverá se tornar o elemento es
sencíal de direcionamento e articulação das políticas educacionais entre os
diferentes niveis de governo, permitindo a continuidade e organicidade que
constituíram a motivação primordial da exigênCia constitucional para sua elaboração.

Ml!laS Que dl!oenelem da InH:lallva (la tJnião.
•• Ml!laS Que eltlgem a cOlaboracao C13 Un,ao cem outrOS selores governam(!n13ls e nao-governamen13ls

ANEXOS

:U::";

NEXO 1 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES CONSULTADAS

o processo de consultas promovido pelo Ministério 'da Educação e do Desporto
(MEC) com vista à elaboração do Plano Nacional de Educação 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 debate, de forma a abranger o
conjunto da sociedade brasileira.

A seguir, estão relacionadas todas as entidades consultadas pelo MEC, aquelas
que apresentaram documentos com sugestões e criticas e, finalmente, as
representadas nas reuniões gerais do PNE.

1 - Entidades que receberam subsídios para a eiaboraçáo 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 Distãncia (ABED)
Associação Brasileira de Tecnologia Educacional (ABT)
Associação Nacional de Ação Indigenista (ANAl)
Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior (ANDES)
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educaçáo (ANPED)
Associaçáo Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de EnSino Superior (ANDIFES)
Associação Nacional para Formação de Professores (ANFOP)
ASSOCiações de Pais e Amigos dos ExcepCionaiS (APAEs)
Central Única dos Trabalhadores (CUT)
Confederação NaCional da Indústria (CNi)
Confederação NaCional dos Trabaihadores em Educação (CNTE)
Confederações Nacionais de Trabalhadores
Conselho de Reitores das UniverSidades BraSileiras (CRUB)
Conselho NaCional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq)
Conselho Nacional de Educação (CNE)
Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED)
Conselhos Estaduais de Educação
Coordenação de Aperleiçoamento de Pessoal de Nivel Supenor (CAPES)
Delegacias do Ministério da Educação e do Desporto (DEMECs)
Federação das Associações de SelVldores das Universidades BraSileiras (FASUBRA)
Federação Naclonai das SOCiedades Pestalozzl (FENASP)
Financladora de Estudos e Projetos (FINEP)

Força Sindlcai
Fórum NaCIonal dos Conselhos MUnlClpalS de Educaçao
Fundação Instituto de Administraçáo da Universidade de São Paulo (F1AlUSP)
Fundação NaCional do í~dio (FUNAI)
Fundação Roquete-Pinto
Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs)
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas EducaCionais (INEP)
Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal
Secretarias e Órgãos MunicipaiS de Educação
SelViço Nacional de Aprendizagem da Indústria (SENAI)
SelVlço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC)
SelViço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT)
SelViço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)
SelViço Social da Indústria (SESI)
Sociedade Brasileira para o Progresso da CiênCia (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 Política e Administração da Educação (ANPAE)
Associação Nacional de PÕs·Graduaçáo e Pesquisa em Educação (ANPED)
Associação Nacíonal pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE)
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacionai de Educação
Confederação Nacional da Indústria/SelViço Sociai da Indústria (CNI/SESI)
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Tabela 3 - População de 15 anos ou mais, distribuída por grupos de idades,
segundo a situação de alfabetização, por sexo e localização do domicílio

Brasil- 1991 e 1995

5,4

57

5.6

4.1

6.2

6.0

19951960 1990

3.9 5.1

3.5 49

4.5 5.9

2.1 3.3
2,4 3.6
6,4 8.6

4.0

2.2 3.3

4,4 5.7

3.9 5.1

1.3

3.2

2.7

2.6

2.2

1970

2,4

1.9

2.7
0.9

1.1

2.9

2.7
1.1

2.7
2,4

1960

Cor

Branco

Preto

Pardo

Amarelo

Tabela 2 - Número Médio de Anos de Estudos
Brasil - 1960-1995

Gênero

Homem

Mulher

Variáveis

Regiões

Norte,Centro-Oeste

Norde5te

Sudeste

Sul

ForM, Relator'o '>oore a DesenvolvlmenlO Humano no BraSIl. 1996 • PNUD/IPEA

Nola Dadas c:e 1995 C"(Cl"MOS pe·o 1.1EC:nJEP·SEEC com o~se na PNAO 1995

S.xo.1.oCllIJzaç'o

doDomiclilo SOarias00_
''''

Tolll 95.837.043 15,017.472 13.564.878 12.113I,078 20.527..256 13.959.0402 .20.129,'57
"lãoAltabeLza:::la 19 233 2~9 'fl10.236 1 (152.047 1604,599 3.148035 3.318.124 7700.198

T~ An1ufiloell!M\o ~~ 20.1 12.1 ,~. 12.7 15.3 23.13 313,3

Homens -460.490 6.712,435 6,174959 10.004.609 6.855.703 9,"'75,500
NioAl!;;beUZllda 9,266,557 '127.352 935,263 1362.936 1539.409 1.529.6g:J 3271.904

Tau. AnalfabetISmo ""~ 19.8 15.1 13.9 14.0 15.04 22.3 3'"

Mulheres <19.153,347 ~S56.982 6,852.4043 6.463.119 10.15.22.547 7.103.11GG 10.115-4.457

Não Al!abelluda 9.956.612 1552.55<1 1HI,764 741.663 1606.625 1.788.431 4.428.29<1

T<!.(I;AnallabeMmo% ::0.3 '.0 10.5 11.5 15.3 25.2 41.6

Urbana ~4 443 693 '1157641 10.485.471 9990122 15419.810 10 92B.957 15."'61,006
Não Allabet.uoa 10.S61<1o!9 :"56.556 766.266 190,3B5 1652.680 1.834.68'" 4.700.tl76

r.ua Amufaoeusmo ~~
,.,

" '3 •.9 '" 11;.8 3M
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T.uaAnallabet!smo"'~ ·S.!; ,. 7.5 9,3 11.0 111,7 32.7

49776637 ~ 9!lS.S95 6.435,482- 5.801.585 10.794206 7.954.057 10.1,o4.731

"-làoAlfabelouda 7693168 7<15.401 611664 6~.913 1.287e43 1257113 3,150.'34

Taxa Ana,fabeusmo .... 15.5 9.3 '.5 11.0 11.9 15.8 29,2

MUlheres '53547;'"7;1 -789.787 6510.266 $435.656 11.604.797 6406.510 12.740.755

No\oAllabeuuda 6394.2S8 331.748 .369,414 503.185 1"'71.161 41551200

·~<aAf1alt;1Cet.smoo~ ~ ::;.7 ,. 78 :01 17.5 2S.7

:3 ;~!! .;:: .:: 4:<) :':.~ '05t8 :~~ ~ g24 2'4 '"" <l1~ .:93 ·1315752 '/15442:),:-

NJ.oAllabelrUlda 1521 ::>17 ~02.S20 '312.088 1391260 \ 615.000 4914141

;.l,;(.1 A,1;l.·'aoel:SrTlo"'~ '.0 '. ... 75 '2.1 26.5

Rural 20.08829,) ~ 365 125 2.487492 2~O3009 2911<1l115 5001249

~.iioA-lacellzada 65661;;' S74629 494776 ~32,Ql0 ·063.363 1113./358 2787493

TaJUlAnalfabelr~lTto"'. 32.7 11.1 19.9 23.1 27.1 37.3 55.7

':<'l••eaE ':_"íllll"Otjrai<ce'99'1'NAO'OO~

.: l':.<I:'.tSN•• 1I01l'uc1c ""e a. ~on:""'. ""•• A."u,fIU .-:~,.."'. Par'. Am"'l.

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 Educação (CONSED)

Fórum Nacional de Educação Especial
Fórum Nacional dos Diretores das FaculdadesiCentros 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

Secretaria de Estado da Educação do Amazonas
Secretaria de Estado da Educação do Esplrlto Santo
Secretaria de Estado da Educação do Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado da Educação do Parana
Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul

Secretana de Estado da Educação e Cultura do Acre
Secretana de Estado da Educação e do Desporto de Santa Catanna
Secretaria de Estado da Educação e do Desporto de Sergipe
Secretaria de Estado da Educação e Esportes de Pernambuco
Secretaria de Estado da Educação. Cultura e Desporto do Rio Grande do Norte
Secretaria Municipal de Educação de Orlãndla (SP)
Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Araguaia (GO)
Sindicato dos Supervisores de Ensino do Magistério OfiCiai no Estado de São PaulO

(APASE)
União Nacional dos Dirigentes Munlclp'als 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 Admlrtistração 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 (CN1)
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB)
Conselho Indigertlsta 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 Pestalozzl (FENASP)

Força Sindical
Fórum Nacional dos Diretores 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 Educaçáo

Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federei
Serviço Nacional de Apredlzagem Rural (SENAR)
UNESCO
União Nacional de Dirigentes Murtlclpals de Educação (UNDIME)

ENEXO 2 - ESTATíSTICAS BÁSICAS DA EDUCAÇÃO

Tabela 1 - Os Grandes Números da Educaçào
Brasil - 1991 e 1996

Varliveis ensino
Médio

Tabela 4 - Taxas de Escolarização Bruta e Líquida na Faixa
Etária de 7 a 14 anos - 1994, 1996 e 1997

Fontes MEC,1NEPISEEC e 18GE
* Dados estImados para Matncula

Notas: 1 . ProJeçao da PCOUl3.Ç<lO Resldeme 1994

2 - Contagem da f'opwaçao 1996· Odclos Prel,mInares

:3 • Proleção da Populaçào ReSidente 1997

Estabelecimentos
1991 57.842 51.944 193.700
1996 n.740 55,548 195.767
Cresc.(~l 34,4 6.• 1.1
Funções Docentes
1991 lB6.917 89.291 1.295.965
1996 219.517 75.549 1.388.247
Cresc. (%) 31.5 -15,4 7.1
Matriculas
1991 3.528,285 1 655,609 29.203.724
1996 4270,376 1443,927 33,131270
Cresc.l%l 17,7 -12.8 13,4

Fonte,MECflNEPlSEEC

11.811

15.213

26.8

259.380

326.827

26.0

3.n0230

5.739077
52,2

Ano

1994

1996

1997'

33.131.27D

33.722.787

116

116

Taxa Uquida
%

89

91

91
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Gráfico 1 - Taxas de Escolarização Bruta e Líquida na Faixa
Etária de 7 a 14 anos· 1994, 1996 e 1997

Tabela 6 - Ensino Regular· Matrícula no Ensino Fundamental
e no Ensino Médio, por Dependência Administrativa - 1996

Fontes: MEC:INEP'SEEC e IBGE
• DadO<; ts\,maaCS para MattICUlil

Nota0;: 1 • PrOllH'llo da População ReSidente 1994

2. Contagem 0<1 PODIJI.1caO 1996· Daaos Preliminares

3, Proleçáo aa Populacao ReSidente 1997
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Tabela 5 - Taxas de Escolarização Bruta e Líquida na Faixa
Etária de 15 a 17 anos - 1994, 1996 e 1997

Ano

1994

1996

1997' 56

2.195.244

2.525.326

2.610.833

Taxa Uqulda
%

23

24

25

Fontes: MECIINEP!SEEC e IBGE
• Dado; Esllm3.dOS para MatriCUla

Notas: 1 . F'fOfeÇáo da pOPUlaçio Al:'sldenle 1994
2.. Contagem da f'apUl.3.çao \996- QMas pf(~_hmlnafM

:3. PrOjeção da popUlação ReSldenle1997

Tabela 7 • Ensino Regular· Matrícula no Ensino Fundamental
e no Ensino Médio, por Faixa Etária - 1996

Ma" de
11 anos

BrtlU :13.131.270 342.376 25.909.1!I60 6.179.034 5.139.077 91.>416 2.525.3211 3.114.335

Ft)I\~es: MEC;lHEPISEEC e IBGE
• Dados Estimados para MatnclJla
Nolas 1 _PrOleçáo da PopulaçM ReSIdente 1994

:2. Contagem da Papula/ftto 1996 • Dados Prelimmare!l
3. PrOleçao da POPUIIlÇ;lO Aesl!:lenle 1997
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Gráfico 2 - Taxas de Escolarização Bruta e Liquida na Faixa
Etária de 15 a 17 anos -1994, 1996 e 1997
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Tabela 8 - Ensino Regular - Aprovados no Ensino Fundamental
e no Ensino Médio, por Dependência Administrativa - 1995

Tabela 10 - Ensine Supletivo· Concluintes no Ensino Fundamental
e no Ensino Médio. por Dependência Administrativa - 1995
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'1:l.155

49011

;o1.!!:!9

"'''''.t01.250

S1165

119.071

6.S40Jitíl

'OO3,BQS

273.660

~.O.5

4012.351

"".:1<7
29'.3119

1.7"'.5"
610.923

465.391

2.002

SS1

1220

'"

=<ll,.......
740.1-«;

1.284.;18

11.15'.23510.311

2.83D.033 : lOS

441.210 3"2

1,510..510 8311

....,.,"'"

1.I2U81 5.244

lIUJlM 68

7l.~1 :61,......
42.15e1l

723.595..~.,
leo.0C2.4 78

..,SOS51 3.5U

~;-.: 783.1I15 952

~~~. 348.065 310

{~1.o10J)g1
343,778 195

424.071

1,012.261 620

311279 72

217.170 .231

1.702.025

NlIrdu..

l.1araMio

PilUi

Cou.

R G do Norte

Pl'lTl.Imcuco

81''''U

_O~

Roraima -

...
Parani

SN1UIc.:Wltl8

R. G. do Sul

COaOn>Oo...

M,G. do Sul

l.tllQGrolSo

Go,ãs

!)'S!l'lloF'eo,rAl

1.802.1114 UM

2M.715 4S4

>=O,

l54Q.llOO -134

~1l98 ~

~.105

154,1\92

192.9111

.'87.778

,mS17

350.150

OS"'"
102,246

'91.044

24U53

42.480

~7 037."..
62.1113

243.1., 5.10.

40.1:55 58

ot2.195 '1136

90.279 ~.737

52.572

,"'.<lfi
34.'"
"'-""
75.241

3li.753

'.438

$3.215

""'""750.,,,,,
146.2

Tabela 11 ~ Educação PréMEscolar - Estabelecimentos
Brasil-1991 e 1996

Dependência Administrativa;
LocaUução

1991
Valor Absoluto %

1996 Cresçfm.nto

Valor Absoluto % (")

Total 57.842 100,0 n.740 100,0 34,4

Depend~nciaAdministratíva

Federal

Estadual

MUnlClpa.1

Partlcula.r

217 004
14.950 25.9

30.222 52.2
12.443 21.5

56 0,1 -74.2

13271 17.1 -11,3

47602 61.2 57.5

16.811 21,6 35,1

Localização
Urbana

Rural

38.042 65.8
19.800 34.2

50.939 65.5 33.9

26.801 34.5 35,4

Tabela 9 - Ensino Regular - Concluintes no Ensino Fundamental
e no Ensino Médio, por Dependência Administrativa - 1995

Funil!' MECllNEPlSEEC

COrleluIntMporOe~l'IClaAdmlnlftmhoa

EMIno Fundtlrl.m.al Er*no M6Illo

_m
~1I711

114 39,1128

m 110.0604

41.013 1-45.145
13.4$ • a.e02
8.353 . 3t.11S

!'!310
23.351 "-754

0417li 13.OM

4407 11.540

"122 21.Q83

7053 14.043

2.'23,
2.122

""17
3D

""'"'"
31.681

1911

"UilS

.&11.171 N2.741

u.t50 172.15%
1020 !iaJ

571 370

2.1127 113,520

62 ?15
34,156 10.&744

194 212

2,120 3.347

300.217 123.313

31.552 84.171

14.1i1St1 34.736
10.t4!il 130.2049

11.oas 59.0
38.7":5 l(M1l19

157.102 ~9.993

9.7015 16.281
1 855 1732

58.305 Hl25e3

4.293 1,352

7!il.848 137.950

C1a... de A1lab.llrado

ntenoa dI 7 lno. 7 lno. ou mala

.....
217.828

......
'"4.172

"3

,,,.....
,.1103...

!lll,3.t7

'311
'3I1.DO<>

"'"....,
......"
11(1.523

40.704
201.1Sl1

17.014

'43_
'27.llO5
.....7

'.537238_
:2:3.471

41.232 1.U3.t27

30.&15& 5'.714...
61150 2.a01

'A.593 S4.ozJ
6.83.

4&.0115
$,1129

''''''11112
1769

23.201

2.511

" ..
23t).235

049.841

22.015
25.760
9,925

13.0'7
10.5118

10.357
9.764

111.9118

131.25Sl
10.633

ll.310

7.655
l04.Ml

,...,,,
5.750
9.845

2.M1

210.147
25.921

10.097

35.031

"25
'43053
15,712

21.801

1.112.800
178.103

112,139

210.267
70.1171

119.453
145,552
S3,945

51,851
2'15.1513

1.523.411
411.322

n.47ll

202.03.2
1l2tl.5B7

m.D11 3.143.133

l1.tH
S,fi2G

"1!:5
.s031

:i71

UI.l5S3

"'"S"
31511,,,

'3042

312

""

37.au 441.1170

6029 158.04.
:!2--904 1.0.473
8.i55 143.45:1

127.318
H.II80
9.031

:!1l.f503
10oW1

6..256
17579
Sl.9

8192
'9725

75.255

""1184

23.848
42,751

T....'

4.270.378

33.41.

=03
12.5111

3lUl71

11.111
1711_

111$35

31.219

1.470.151
237_
113.115
274.ll3O

1iI1.4117

61.725
173.71;

"AS'
7.5.113

"'''''''
1.7ZUa3

4315.041

"...,
=
974.005

504.114
1157.12'3

'112.022

'''050
23.....

".00,.."'"
"520
54."'"

Braall_.
!'loncemll

'-a.
.\mazon.u
Rorillma

"ilra
Amapa

Tocantins_Hl.
l.4arannio
PiaUl

Cura
R,G.d.:INol1a

PV.Iloa
Ptmlmouco

Alagoas
S.rglpe

""',.
Suo..ta
Minas Garall

~IOSmo

Aio d. J_1ll)

SIoPaulO

Tabela 12 ~ Ensino Regular· Matrícula na Educação PréMEscolar
e em Classe de Alfabetização. por Faixa Etária ~ 1996

canlTo-Otate

MG.doSul
l.4atoGrouo

GOlas
OlstntoF.atral

...
,,~

SantaCalilnna
fl.C;,aoSul

01.732

11.1111

..m

"'"

U40

""'"
""'"..'"
'"...

.!1-'"..,.5

"'"12.413

"'".....
11."0

""2.1'5

13:1.172

"....
'357
~.415

'0.0'5

6.350

".
1272

as"

7111..
'72
"

....,.

U77

"...
7211

,....
m

21

:lUA

1.010

''''3.1",
'.003

23.43,

11124

""3.7117.,,,

7010

......
"52
1259

101329....
'3§52

1.931

4.~t

47.432

8.784

lUl11

20.462

9,275

MO.ll1

10%.212
1.372

'.50S
14,854

.....,5
I5ISOlS

14442

37.513

235,414

51>

61.
255

...
57'
'"

,..31
25

"5n

"""

...., lOU2l1

1.0c0 50.97

&lII5 2O.7M

1.572 32.243

,....,

.
215...
"",..
'"

.....,
.."",....
,..."

'.575
lll.AOCl

2.C03.....
,......, ,

.7hJ4,...,
,....
lG.7V<C

"....
7'
7.5<17

57.033

11.217

~1I7,...
'"5124

,se
5<15

....",....
,.""

21.791

,."'"
8.113

17553

/I,04:!

3416

'9,585

321.752.

147.l5to

23.119

"'""'.'"
75,lU4

'072

'"...
71....
,~..
2.1U

13,8104

5.041

2.641

104815

..""
"S5

20.&19

,.35,
"'"""
1878

..""
3.927

"'".".

2I.H'
3.015

'''''17782

251.710

13Z.A7'
2!i,§JG

'''''
52.S5'

46.5047

.,,'
77U

511.436

70-01'
1151

"'"
~.7111

2,364

23.~

'5<15

92"

'''..,.
26.780

,."'"
27.S!f2

11.995

......
" ...
1711SO

315,638

17.0li0

514.027

137,771

211'141

35.15111

388.7304

1.143.1ll51

"

""""""

"""32

..
"5

,...,
'"'""93

.......
187.os1......
13CJ.818

51-1.225

......
10,m

'.107
25.713

'-""
30."".....

_.jOMl_771
~1.074,.....
....""......
"-'OS
71.m,....
'2AT.!
Q8,710

278.107

1111......
.. 108.30G
,=S,
...""
"'-""...."
"....

IAonl'JG.rlllS

EsplnlOSatltO

RiO M JMll!oro

SIoP.uIO

A1&gDõ1S

S~r91pl!

""'.

.~,
S.:uC;tIt1na

R G,doSuI
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Tabela 16 - Educação Pré-Escolar· Matricula

Brasil-1991 e 1996

Oapendencla AdmlnlstraUva/ 1191 1996 Crescimento
LacallzaçiolF.1za EUrla Valor Abloluto % Vllor Absoluto % (%)

Tolal 3.628.285 100,0 4.270.376 100,0 17,7

Dependência Administrativa
Federal 15.058 0,4 2.4n 0.1 ·83,6
Estadual B72.730 24.1 759.1B7 17.8 -13.0
MunICIpal 1.711.032 47.2 2.489.225 58.3 45.5
Particular 1.029.465 2B.4 1.019.487 23.9 .1.0

Localizaçâo
Urbana 3.112.B57 85.B 3.623.025 B4.B lB,4
Rural 515.428 14,2 647.351 15.2 25.6
Faixa Etária
menos de 4 anos 340.326 9,4 272.011 6,4 ·20.1
de4a6anos 2.9B9.156 B2.4 3.543.133 B3.0 18.6
mais de 6 anos 298.B03 8.2 455.232 10.7 52,4

Fonte: MEC!lNEPISEEC

Tabela 17· Ensino Fundamental- Estabelecimentos de Ensino

e Distribuição por Dependência Administrativa e Localização
Brasil-1960-1996

Tabela 13 - Ensino Regular - Matrícula na Educação Pré-Escolar

e em Classe de Alfabetização, por Dependência Administrativa - 1996

U/1Wade "".meu. por Olp",dtncla Admlnlnrat!\IlI.. PtHItcOlM' CSUHd,AtfI;b.... o ToW F.dnll E.lldual MunUl ~ Partk:ular ToW ....... Eatall.uII Munfcl""
._,

BrasU 04.%10.378 ...71 75'.117 2.41'.2U 1.01.,A41 1.443.'21 '.m 2.1U,. ..,~.. 244.114

N'" 3.25.418 447 13'.340 1~.103 52.528 235.102 "'7 7"'" 14t.12' 17....
Ronaón,J, ,..- " '.U5 l1.ng ,,., 1.00' ,,, ,.. ""A", ,...., ,.

~ 945 3.507 1.110 041 30 "' 154

Amazonas 3V.sI71 ~2,210 16.,cQg 11.:352 68.347 38.101 .1A.SGG 5.1547

Roraima 11.111 - 65 ~ 125 11593 1,028 '30 " 07

Parâ ,71l.... 109709 B3.041;1 211,427 " ..... '7' J3.04S 97.342 15.331

Amapa '15.535 ~ 3,9OlI 2.356 2.2tj9 ... S• AO ,..
Jounlms 31.215J '''' :1,998 15.108 3.947 5.487 " '" ,- .'"
Nonl.... 1.410.151 042 280t.527 777.357 427.325 """00 ,.." 10..... ....." 111.117

Mar.noio r-rr.&24 '00 34,1193 133,1I~ ~.11'la 118.523 2.572 SA' 107.7152 ,.'"
Pilui 113.185 '" 33.340 5ll.12B 23.SQ6 4;.70<4 3.4:t!:7 3UISg '.llO2
C'~ 274.830 26 25.420 '''''.432 101.752 201.1ga " 7757 \40.134 S3.2ll1
R.G,aoNortll glAg7 57 19.146 ",g59 27.323 17.014 " S.ogg 5.1S17 ....
Parll~ ...720 '" '4.404 Aa,011 25.185 1~.&l4 05 30.769 1#8,42" 1•.348

Pemamouco 173.7111 ·S.531 83.663 1l.:I:!l2 127.005 .., 39.n.2 3O,OS5

"llgOI5 eG.451 '.. '0,020 38.70!l 20_555 25.9117 2.557 lS.3G8 :'"
Sergipe 75.813 " '5,921 42.929 111.882 :tS(l7 '" '05 2.lUl7

BaMI "'.300 "O ~2.850 1813.764 65.552 "..... HI.353 194.810 27.ti&!

Sud..le t.721.133 "lO 1SU15!! l.23G.tl' 3U.o17 223.471 3T1 "'201M 121.514 ....12

Minas Gerl.ls ~.041 '10 i!e.1S9 258,160
.~'"EspinloSanlo 81.552 'O :>8.831 44.AIl9 14,0«52 ..... 21 • ,to 4,111'

RlOcleJ&nelro ""'-", 70 .11380 110.2lil5 aU51lg 217.82l5 3T1 <11.956 127•• 47,404

5laPaulo 117''''' ... 829.034 144.463

SOl 504.g14 ",. 111.154 2....37 115.34' ..... ... ,- .....
Parana 1e7.823 26' ~.3HI 103,5118 se.327 AO AO

SIt\!l.Calanna ,= AI' ~U!53 101.08. 30,273 4.172 510 \.154 ..'"
R.G,doSul 155.009 133.385 61.935 29.7<4Q 12. .. AO

C• ....."..,. 23t.H% 7" a7.701 70.tot 81.27Q 5&.714 17.170 :lUtl 14.21:1

MG.doSul ..... 35 "16l!9 21,032 115'.245

Mito Grono ...351 ""075 1R<4Q1 11.785 "'" ~ :'3 ." '~71

GOIA5 "~O 12.117 30,386 ~5.9n 54.023 115.9;7 2~.O50 11,9715

OISlmofl'!dlrll ...... "6,tl27 27.262

~_'MECAHEP,s~EC

Ano

1960
1965
1970
1975
1980

'98'
1991
1996

Total

99.996
130.178
154.B81
188.280
201.926
191.004

193.700
195.767

Dlp. AdmlnlatraUva (%)

Público PrIvado
66.1 11.9
89.B 10,2
90.9 9.1
93.6 6.4
94.0 6.0
94.6 5,4

93.8 6.2
91.9 B.l

Locallzaçio (%)

Urbano Rural
26.5 69,4
25.6 70.1
22.2 72.2
24.1 75.9
23.1 76.9
22.6 77,4
27.1 72.9
31.5 68.5

Tabela 14 - Educação Pré-Escolar - Funções Docent';;

Brasil - 1991 e 1996

Dependincla Administrativa! 1991 1996 Cr.sclmento
LooaUzação/Grau de Formação Valor Absoluto % Valor Absoluto % (%)

Tolal f51t917 100.0 219.517 100,0 31,S
Dependência Adminil'Jtratlva

Federal 653 DA 194 0,1 -70.3
Estadual 35.6B9 21.4 31.900 14.5 -10.6
Municipal 75.714 45.4 120.547 54.9 59.2
Particular 54.B61 32.9 66.876 30.5 21.9
localização

Urbana 141.073 B4.5 178.529 Bl,3 2B.6
Rural 25.B44 15.5 40.988 18.7 58,8
Grau de Formaçáo

10 Grau incompleto 9.734 5.8 16.19B 7,4 66.4
10 Grau Completo 21.851 13,1 19.0B9 8,7 -12.7
20 Grau Completo 106.843 B4.0 144.189 65,7 35.0
3\1 Grau Completo 28.4B9 17.1 40.081 18,2 40.6

Fonte; MECIINEP/SEEC

Tabela 15 - Educação Pré-Escolar - Número de AlunoslProfessor

Brasil - 1991 e 1996

Dependencla Administrativa! 19111 ll19fl
localIzação

Total 21,7 19,5
Dependência Administrativa
Federal 23.1 12.B
Estadual 24.5 23.8
Municipal 22.6 20.6
Particular lB.8 15.2
localização
Urbana 22.1 20.3
Rural 19.9 15.8

Forn.: MEC:tNEPISEEC

FOI1le: MECilNEPlSEEC

Tabela 18 - Ensino Fundamental- Estabelecimentos

Brasil-1991 e 1996

DeI1endâncla Admlnlstratlval 1881 1996 Crescimento
Lacal io/S6rie Valor Aboolulo % Valor Absoluto % (%)

Total 183.700 100,0 195.787 100,0 1,1
Oependéncla Administrativa
Federal 442 0.2 156 0.1 ·64.7
Estadual 46.391 23.9 47.248 24.1 1.8
Municipal 134.839 69.6 132.549 67.7 -1.7
PartiCUlar 12.02B 6.2 15.814 Il.l 31.5
localização
Urbana 52.552 27.1 61.649 31,S 17.3
Rural 141.148 12.9 134.118 BB.5 -5.0
Série
,la4-1 lB8.355 18B.819 .Q.2
5'a8' 34.611 40.003 15.6

Fon18: MEC1\NEPISEEC
Nota: Um mesmo e5~tl.l.clmentolJoae oflnllcefenslno d. 11 a <4"11 d. 51 .. 81 S_MS.

Tabela 19 - Ensino Fundamental· Número de Estabelecimentos

e de Alunos segundo o tamanho dos Estabelecimentos
Brasll-1991 e 1996

Tàmanhodos A1unosl
Estabelecimentos estabelecimento

(Núm01'O de Alunoa)
(S/A)

1991
Tolal 193.700 100,0 29.203.724 100,0 151
até 30 Alunos 90.332 4B.6 1.543.621 5.3 17
de 31 a 150 alunas 61.173 31,6 3.785.497 13,0 62
de 151 a250 9.907 5,1 1.947.457 6.7 197
mais de 250 alunos 32.28B 16,7 21.927.149 75.1 679

1.996
Total TS5.767 100,0 33.131.270 100,0 169
até 30 Alunos B5.2BB 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.2S0 12.060 B.2 2.365.732 7.1 196
maIs tia 250 alunos 37.923 19.4 25.396.832 76.7 570

::>::mle· t.1EC.1NEP.'SEEC
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Fontll: MECnNEPlSEEC
• pacO$ Estim.1,QOS. utillzou·se a mesma dlstnbulc<ão por Dependência Administrativa oe 1995

Tabela 20 - Ensino Fundamental - Matriculas Iniciais e
Distribuição por Dependência Administrativa e Localização

Brasil - 1960-1997

Público Privado

Tabela 24 - Ensino Fundamental - Funções Docentes

Brasil - 1991 e 1996

O.pendincla AdmlnlstraUvaJ 1'" 19ge CraK!mento
LocaIIzaçio/Grau de Formaçio/Sérle Valor Absoluta " Valor Absoluto " (%1

Total 1.2\;5.965 100,0 1.388.247 100.0 7,1

Dependência Admlnlltratlva

Federal 4.307 0.3 2.454 0,2 -43,0

Estadual 716.425 55.3 700,949 50.5 -2,2

Municipal 402.2:32 31,0 477,215 34.4 18,6

Particular 173,001 13.3 207.629 15.0 20.0

Locallzaçio

Urbana 1.016.495 78,4 1.106.858 79,7 8.9
Rural 279.470 21.6 2131.389 20.3 0.7
Grau de Formação

12 Grau Incompleto 72.285 5.6 63,783 4.6 -11,8

1\1 Grau Completo 67.087 5.2 60.859 4,4 -9,3

211 Grau Completo 624.639 '8,2 655.004 47.2 4,9
32 Grau Completo 53L954 410 508.501 43.B 14,4

Série
1~a41 778.177 60.0 776.537 55.9 -0.2

S~ a B' 517.788 40.0 611.710 44,1 18.1

Fonte; MEC,1NEP/SEEC

16.8
13.6

12.9

12.8
12,1
12,4
11.1
11.6
11,2
11,2

1.945.058
2.338.682
2.522.099
2.898,074
2.989.266
3.618.012
3.544.574

3.798.579
3.707.897
3.n2.204

83.2
85.4
87.1
87.2
87,9
87,6
88,9
88,4
88.8
88.8

Número % Número '%

Dependêncl. AdmlnlstraUva

9.623.445
13.555.945

.17.027.150
19.700.180
21.7BO.470
25.585.712
28.501.846
28.870.159
29.423.373
29.950.583

8.368.285
11.568.503

15.894.627
19.549.249
22.598.254
24.789.736
29.203.724
32.046.420
32.668.738
33.131.270
33.722.787

Ano

1960
1965
1970
1975
1980
1985
1991
1994
1995
1996
1997-

Tabela 21 - Ensino Fundamental - Matrícula
Brasil - 1991 e 1996

Oopllfldõncia AdmlnlstraUv", 1991 1995 Crescimento
LocallzaçiolFaixa Etário/Série Valor Absoluto %. V.lor Absoluto I' (l'I

Total 29.203.724 100,0 33,131.270 100,0 13,4

Dependência Administrativa

Federal 95.536 0,3 33,564 0.1 -64.9

Estacual 16.716.816 57.2 18.468.772 55.7 10.5

Mun1cJpal 8.773.360 30,0 10,921.037 33,0 24,5

Particular 3.618.012 12,4 3,707.897 11.2 2.5

Loclllização
Urbana 23.778.449 81,4 27.387.446 82.7 15.2

Rural 5.425,275 18.8 5.743.824 17.3 5,9

Faixa Etária
menOS de 7 anos 665,603 2,3 342.376 1,0 -48.6

7a143n05 23,777.428 81,4 25.909.860 78,2 9,0

mais dl! 14 anos 4760.693 16.3 6.879.034 20,8 445

Série(·)
,ta4i 18,293.246 62,6 20.027.240 60,4 9.5

SfaS' 9.819.933 33,6 13,104030 39,6 33.4

Fome t.1EC,1NEP'SEEC
,-) 1 090545 de ~IUnoS Im turmas nao s;mfáõJ!l; em 1991

Tabela 25 - Ensino Fundamental - Número de Alunos/Professor
Brasil - 1991 e 1996

Dependência Administratival . 1991 1996
Localização/Série

Total 22,5 23,9
Depend~nci.Administrativa

Federal 22,2 13,7

Estadual 23,3 26,3
MUniCIpal 21,8 22,9
Particular 20,9 17,9
Localização

Urbana 23,4 24,7
Rural 19,4 20,4
Série
1f a4i! 23,5 25,8

5'a8' 19,0 21,4

Fonte' MEC1NEPISEEC

Tabela 22 - Ensino Fundamental - Funções Docentes

e Distribuição por Dependência Administrativa e Localização
Brasil-1960-1996

Ano Total Dep. Adminl.tratlva (l'I
Público Privado Urbano Rwal

Tabela 26 - Ensino Fundamental - Taxas de Aprovação e Reprovação
Brasii - 1988

1960 284.115
1965 446.290
1970 853,800 81.2 18,8 76,2 23,8
1975 896,852 84,7 15,3 78,2 21,8
1980 884.257 85,7 14.3 76,8 23,4
1984 1.016.175 86,5 13,5 76,4 23,6
1991 1,295.965 88,7 13,3 78,4 21,6
19l16 1.388,247 85,0 15.0 79,7 20,3

Fonw: MECJlNEPISEEC

Taxa. Série. (%1
Total I l' I 2' I 3! I 41 I 5' I 6' I 71 I se

Aprovação 60,6 56,2 62.8 68,2 72,3 64,7 62,3 66,6 74,8
Reprovação 18,8 23,0 22,0 17,2 14,1 23.3 19.1 15,4 10,4

Fonte: MECtlNEPISEEC
Nota: ExcltmVe Tocanul'\S, devida a lndl!iponlblliaada dos dados.

Tabela 23 - Ensino Fundamental· Funções Docentes por Grau de Formação

Brasil-1991 e 1996

Grau de Formaçio 19111 1996 Cruclmento Tabela 27 - Ensino Fundamental - Taxas de Aprovação e Reprovação
Velor Abooluto I' Vafor Absolutp I' (l'I Brasil-1995

Tolal 1.295,965 100,0 1,388.247 100,0 1,1
1til Grau Incompleto 72,285 5,6 63.783 4,6 -11,8 TOXas Série. (%1

10 Grau Completo 67.081 5,2 60.859 4,4 -9.3 Total I l' I 2' I 3! I 4! I B' I 6! I 71' I se
20 Grau Completo 624.639 48,2 855.004 47,2 4,9 Aprovação 68,4 56.6 67.9 74,9 78,6 62,4 68,8 73,5 79,4

30 Grau Completo 531,954 41,0 B08.601 43,8 14,4 Reprovação 15.5 19,0 18,8 13,3 10,0 19,1 15,6 12,2 8,2

Fonte: MEC,1NEPISEEC Fonte: MECI1NEPlSEEC
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Tabela 28 • Ensino Regular. Reprovados no Ensino Fundamental.
por Sirie - 1995_..

I ~,"",Itrie........ T_ I,•..,..! 2f1u-1 3'HM I .. .-s. ! ....,.. I ..... I 71iMM I .......... ....... ,........ m.>II ....'n ,....., 1Z1.1• ..- :at.1. ,-- ........ laur• ...." ".na :ILm ..- 'I.IIT ..- ............... ...... os.... 15.471 ",.. ,- ..... ".In .... '.722

"'" 3O.T7I 11.711 "ao 1.021 1..t07 ,.... .."" ... '".......... 'UXiI 21.773 :5~A ~O.sol ,.", 14.259 '.!IO' .... ,....""'_. ..... 3.427 ,.., .., '" 1210 '" "" ,..
'w. ".,.74 ....., ':1.145 :13.:113 22..11 35.3;4 II.H1 U" 5.152_...... .7.... 3.051 3.110 "'.. 1.423 ,.'" "&3 1.0113 ".,- 37.so7 13.731 7!l55 ..... ,.... ..." ,.... ,.... "O- ,- 7U.7:1' .....77 211.331 ....." ......, 111.213 - _.
Marannio

._. ..... ".... ...... 1:1.7;7 11.414 10..42 ,- ~,...... lnM3 ...., 0<", '4.757 11.155 ..... ,.... U73 ..."
Cow. t't.101 "... .\1.712 2,..ea7 ".300 13.171 10.'" ..... ,....
R,Q.doNonl ,...,.,. .l3.37, 2,c.oo, 14.1IOi ..", 23.7157 1.130 ,- 2.17'

Pal'acl nUI2 37.M2 20.5'" '4'" ..53 111.12. .... 4,.' ..."..- ....... ~1.3U 63.3155 ".,. ...... 51,451 "'... 11.1" li'"_..
131.104 eo.373 m .. '''144 lU52 12.542 ..... 4055 ,.........,. 115.205 ..... 111.037 10.661 ...... 12.$71) .." \2.'" 2.'14,.... !l11.4" 1'7.m !lU25 51.1eo 3·U~5 ..... "no ...... 1!1.m
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... ".12. 121.133 • .1" ...... ...... ,- ..- ...... ........... _m 37.1110 .7.!!I11 2fIA,1 11.51' ..."" ".... ".... '.711
!antaC1tama '00= 31.5711 15.1151 ~:U74 10.17. ...... ..... .- 5.171

A.G.dOSul -- 51.377 3.1.g 23.145 32.131 :;4.503 .7.217 OU" li'"
e-oJJaM ....... ".... 47.827 ...... ,ua -. • '.101 ILT" 'U'•
M.G. dO Sul 77.... :1.5115 1O,'" 8.1'26 ....01 '''.072 ..... 5.111 ,....
MaIOGtOUO ..... 19201 .,... B.311.' 5.037 ".... 5.411 ,.... 1:«7..... 135.1a 31....2 :0.551 ·~.A&2 '0."10 ".... 11.'11 U30 5.211

OiStlllof.dlrll lO"" 11.007 ;:.735 57" 4354 '''303 10.5(2 9.0&11 U111

~_ I.lEC-mE"IItiEC

Tabela 29 • Ensino Regular· Aprovados no Ensino Fundamental.
por Série· 1995_..

~'DOt'6rie

• T.... l-"rIe ....... :tia"'. .. ..... 51a6rie ....... ....... .......- :lUTU" .&.DM.a3 3J11a.m 3.UI.U7 :I.011.12t :l."UI. z.a4l'A11 ,-,., '.111.'.- '-..o. 3II.lI17 212.100 2$4.111 221.1. •....77 ''''ft .- ............. 1i1-", "... 34.15; 3.'" """. ..- ..- ...... tO.Ta

"""' TlAO' ".... lO..., u .... ,..... '.105 ..... ..... .....7

""""".. ....... OI'" 51.20S ...33 42.102 ...... ..... ..., ......."""". ..- 7.137 ;.1" '.m ."" 5.010 '.... ..... ,........ m.&IO ·lU.OU :31.121- 1115.111 100.328 ll1.511 50.17" 37_ ......
"'''". ....... 11.121 11.420 9.n.. 9.154 .... .- ..,.. ....
T_ .1...... ,..., 31-301 21.114 ..- ...... ".ou ...... lO....- ......., 1.a7.uo 1.011.110 ....... TIUU _n. - 4I1.UO -""...... :781.1115 2111.371

t3..._
110.131 03.." ' ....0 "'TI< ....,.

"1.17"-. .,' !".O5l5 ....., ...... 50.5215 ...... 32.5&, ...... 17.1" ......
Co'" 1;OIo.oe7 214.121 17'''''' 1"11.511 '...... tOl.l44 ...'" 71.701 Wll'
n.G.doNortl ....'" H.375 50'" 51.":zg 41S.13lt :la.... ...... ...... ......
P..... 42J4.o71 93.788 75.301 &A,"'4 ".." 45.tll :15....11 ..... 25.105

P.mamouco 1.012.2151 IH.HoI lU.535 150.111 12t.4l51 :13.057 95.111 11.11' 11.m

"""" 311.2,. 71.55t ~ll.2401 4.1t3 31.fl2 ".133 ...... ...... t7,00I

Slt9lpa 217.170 ,15.122 38.2t5 33.1155 ...... 23.523 ...... ".... t2,A13...... t.702.02S 291.2114 291U05 2112,agg 221.533 11"_ ''''.Cll17 "4A30 H.110._... ._....
l.H7.102 1.411.ft. 1.371.1.1 ,........ 1.2S'.M7 1.1C7Z74 -- lILI7I

MlnUGlIM ......000 521.187 311.752 .:I'TU30 351.111 .)2.'.1'" 2112.G42 231.1043 1.7,1)51

Espw;\QSItI&O "441.210 ..... 115.711 54.'151 50.... 55.• .....,. ...... "....
RloaeJ&nlIG 1.870.510 """" ....... 231.118 ...... tI1.64 '71.31' ,,,.... t3lS41....... .Ro<- 751.S10 785.'101 ..,... ....." 1111.643

.37_ _...
511_... i.=ooa _.m ....... -"'= ....... 4'''711 -........... ....,....... ,....- 111.881 191.01' 111.155 tllO.ln ....... t ....'Tl0 l::11.a17 11......_""""" 740.148 115."" 113.!M7 113.311 t02M2 ...... "... ..... ......

111. G. clo Sul t.:ZIUII llr.J.110 lU.H7 113.7010 1111.831 ''''12 lA2.171 l.NoZ1' '.....
e--o- 1.182.11... ....... 241.OU ....., "I.'" 21lU7' '77.... - ,..,,4

M,G. do Sul 2IM.715 ..... " .... 43.1" ..",. ...... .31AIJ ".'17 ......
lAatoGriXlO ....... 9.elSl 501"'3 52."'0 017.1570 43.737 35..... ,,- ,.....
ôoiU .....,. '13.071 :001.853 OI'" gUS4 32.7311 70..tol !!1.123 .lI.ln

Cliltnlof.dltal ....... 50.1%3 25.14" 41.1173 .tO.4'" j;.231 ..... ..- 24.131

':",.,Mf,C1NfPISHC

Tabela 30 - Ensino Fundamental- Concluintes
Brasil-1990 e 1995

Tabela 31 • Ensino Médio· estabelecimentos
Brasil - 1.1 e 198s

00,..-.- IH' I I. Ie-:-...-..
v__

I " V_Ab_ 'li

Total 11.111 100.0 15.213 100.0 21.1

Oependênda Administrativa

Federal 125 1.1 '37 0.9 ...
Estadual '.!l2!l 58.7 •.038 5i.4 30.5

MUniCIpal "V 7.2 1.167 7.7 37.5

PartIcular 3._ 33.1 4.871 32.0 24.e

LoooIIzaçio

Ulbat1a 11.510 97.5 14,725 9'" 27.D

Rural 301 2.5 488 3.2 112.1

Fonte: MECi1NEP/SEEC

Tabela 32 • Ensino Médio· Matrícula
Brasil - 1991 e 1996

f .... EUri• Valor Abooluto I % I Valor AbIDluto I % (%)

TalOl 3,770.230 '00.0 5.73••077 100.0 52.2

Depondittcl. Admlnlllrll1lv.
F_I 103.0lI2 2.7 113.091 2.0 9.7

Estadual 2.472.757 65.6 4.137.324 72.1 67.3

Municipal 176.769 4.7 312.143 5.4 7e.6

Particular 1.0'7.612 27.0 1.17e.519 20.5 15.e

LocallUçáo
Urbano 3.72V.800 96.9 5.675.576 !I8.V 52.2

Rural 40.430 1.1 133.501 1.1 57.1

F.... EIirI.
menos de 15 ano& 128.B04 3.4 99.,,6 1.7 -22.8

15. 17 anos 1.625.769 43.1 2.525.326 ".0 55.3

mude 11 anos 2.015.1337 53.5 3.11'.335 54.3 54.5

Fonta: uECnNEPISEEC

T'bela 33 - Ensino Médio· Funções Docentes
Brasil· 1991 e 1996

~Admlnl_. lHl I 'IH I~o
~""d.'.....çio Valor_ " YlllerAb.oIutG I "Total 21'.31D 100.0 321.127 '00.0 2'.0

Depi'ndáncia Adminislrativa

Flfderal 8.112 3.' 10.410 3.2 21503

Estadual 158.57& 131.1 202.591 62.0 27.8

MUt'l4Cipal '''.412 5.e 20.957 6.4 45."

Panicular 78.280 30.2 92.ee9 20.' 18.6

Loca&Iuyio

Ulbat1a 254."7 96.3 320.575 91.1 25.'
Rural ......Q3 1.7 6.252 1.9 3Q.1

Graud.~

10 Grau Incompleto e7 0.0 71 0.0 ·H!,4

1'2 Gr8U Completo 8e! 0.3 997 0.3 12.9

29 Grau Completo 42.024 16.2 43.418 13.3 3.3

39 Grau C.::moleto 216.386 133.4 282.341 eS.4 30.5

!='lfl!e' PAEC.1NEP.'SEEC

Tabela 34 • En.lno Médio· Número de Alunos/Professor
Br••1I·1991 e 1996

Dop..d'__ltallvaJ lHO llH e_ DIpondind. AdlnInl_1i IH' lt11
"-Iuçia Valor AaoIuto " ValorAHolulo " l") LocolIzoçio

Total 1.G12.707 100,0 1.720.140 '''.0 ",1 TalOl 14.5
Dtpeftdincla Admk1fltrativa Depondinci. Admlnll1nlllv.

'7.'

Fldtral 4.932 0.5 3.&47 0.2 -~.O F-.-.I 12.7 10.V
Estadual 691.861 55.1 1.143.051 ee.4 ll5.2 EItoduoJ 15.6 2D.4
_pai 124.297 11,7 251.790 14.8 101.5 MuniCipal 12.3 1••g
Parl/cuIar 2-4',617 22.7 321.752 10.7 33.2 Particular 13.0 12.7
l.oaoIlzaçio Locolluçio
lJrllono 1.029.002 96.' 1.854,734 9ll.2 <lO.' UrbonI 14.6 17.7
Rurai 33.705 3.2 ee_ 3.1 llll.2 Rural V.O 10.2

PonII: MECJlNUISEEC Fonte: MECJINIPISEEC
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Tabela 35 - Ensino Regular - Aprovados no Ensino Médio,
por Série e Turno - 1995
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Tabela 37 • Ensino Regular - Aprovados no Ensino Médio,
por Dependência Administrativa e Turno - 1996
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29.699

3.465

a.ns
,. 37

30....

13.513

«,614

19.061
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ren'lt MEC,1NEP!SEEC
"llf1C:US!Vllt"lst"t

Tabela 36 - Esino Regular - Aprovados e Reprovados no Ensino Médio
por Série· 1995 '

48.0

16.9

·19.5
79.4
75.2
·0.2

949.009 99.0
9.576 ,,O

'5.94' 1,7
640.168 00,7
6Q.918 5.3

252.51 B 26,3

19.797 3,0
356.813 54.2

29.070 4,4

253.045 38,4

650.530 98.8
8.195 ',2

658.725 100.0 959.545 100,0 45.7

1-;-;:;:~:-1"i;"lKl:;--r--;:;--+-:-:-:-..,.,...l:1119!!:5-,._-lCratlClmonlO
Valor AblOlUlo % Valor Abaoluto % (li)

151 127 " SI 87 3 84 837 147 410

23 9 8 1 14 4 10

86 26 22 4 4 se 17 ~1

=39 57 19 36 63 ô3 419 75 ::44

122 26 13 13 9 6 87 2IJ ::9

79 9 15 3 11 11 59 23 315

TOTAL

Dependência AdmlnlotratlvO/
l.ocalização

Dependência Administrativa
Federal

Estadual
Municipal
Pamcular

Tabela 39 • Educação Supericr. Número de Instituições,
por Natureza e Dependência Adruinistrativa, segundo as Regiões .1994

Tabela 38 - Ensino Médio· Concluintes
Brasil· 199Q e 1995

localização
Urbana
Rura!

Fonte: MECJINEPISEEC

Reglio

BRASIL

Norte

Nordeste

Suaeste

Sul

CCintro.Qesle

110.I7I

lo,..
'"'02

1,016

"'4,131

292

'02

,.....,....
073

1,lSll

U75

.10,..........
2.970

2S.02I
'.235

.'2
'.303

13.375

11_
3.337,....
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4.417...........
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2.773
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Tabela 40 • Educação Superior - Evolução do Número de Instituições. Tabela 43 - Educação Superior· Evolução do Número de Conclulntn,
por Natureza e Dependência Administrativa por Dependência Admlnlstrallva

Brasil· 1980·1994 BrDII· 1980-1993

Ano TollII Universidades Federa -es e Integrada. EolabeleclmonlOl_o. Ano T_ - _001 -pai -Gorai ToloI Fed. Eol. MlH1. Porl. Total Eat. Mun. Pari. Toto! Fed. Eat. Mun. Porto 1980 226.423 44.353 2O.3e7 le.208 145.475
1980 8S2 65 34 9 2 20 20 1 19 797 22 43 B9 643 1981 229.856 43.295 20.408 15.518 '50.637
1961 87. 65 34 9 2 20 48 , 47 762 18 68 128 550 1982 244.639 42.863 21.849 1•.495 103.432
'982 873 67 35 '0 2 20 51 49 755 18 70 122 545 1983 235.095 44.,42 22.014 14.521 157.419
'983 851 67 35 10 2 20 57 56 737 18 68 111 539 1984 227.824 41.192 20.981 14.9n 150.674
1984 847 67 35 10 2 20 59 58 721 18 64 108 531 1985 234.173 43.875 21.837 1••732 151.729
1965 859 68 35 11 2 20 59 58 732 18 64 102 548 '988 228.074 43.858 23.188 13.871 147.357
1988 792 76 35 11 3 27 2 714 '8 79 115 502 1987 224.lIOll 39.985 25.039 11.930 147.845
1987 ll53 82 35 14 4 29 68 68 705 '9 69 99 518 1988 227.037 41.369 24.841 10.905 148.922
1988 871 83 35 15 2 31 67 68 721 '9 72 89 541 '989 232.275 38.802 25.n8 12.267 155.428
1969 902 93 35 18 3 39 64 64 745 '9 68 79 579 1990 230.205 38.594 26.7n 12.483 152.352
1990 918 95 38 18 3 40 74 74 749 18 67 81 582 '991 235.377 38.634 28.031 14.eoe 155.105
1981 893 99 37 19 3 40 85 3 82 709 '9 83 78 549 1992 234.257 39.133 25.934 14.123 154.077
1982 893 '08 37 19 4 46 84 3 81 703 20 63 81 539 1993 240.262 41.420 29.212 14.243 155.387
1993 873 114 37 20 4 53 88 3 85 671 20 57 80 514

'994 851 127 39 25 4 59 87 3 84 637 18 48 81 490 Fonle: MECiSEOIAElSEEC

Fonta: MECfSEOIAEISEEC

Fonte: t.lEC:SEDIAE SEEC'

Tabela 42 • Educação Superior· Distribuição da Matricula e

Taxa de Crescimento. por Localização Capital/Interior.
segundo as Regiões - 1990 e 1994

Tabela 41 • Educação Superior. EvolUÇão da Matrícula,

por Dependência Administrativa

Brasil. 1980·1994

Tabela 44 • Educação Superior· Evolução do Número de Funções
Docentes em Exercício, por Dependência Administrativa

Brasil· 1980-1994

Ano Tolol FodIroI
_oi

Municipal -1980 109.781 42.010 14.141 4.1811 49.451
1981 113.899 43.734 15.462 5.723 48.980
1982 115.111 43.868 '6.568 8.015 49._
1983 113.n9 42.974 16.334 5.4116 48.978

'984 113.844 41.818 17.407 5.020 48.59&

1985 113.489 42.087 17.392- 4.970 48.010
198& 117.211 42.768 19.099 5.378 49.lI65
1987 121.228 44.179 20.330 4.847 51.872
1988 125.412 44.548 21.732 4.109 55.023
'969 128.029 43.397 22.556 4.142 57._
1990 131.841 44.344 23.224 4.33l! 59.737
1991 133.135 43.404 23.784 4.935 61.012
1992 130...03 41.554 24.554 5.124 62.161
1993 137.156 42.304 23.983 6.327 64.582
1_ 141.482 43.556 25.239 8.490 B5.197

Fonte: MEC/SEOJAEiSEEC

Tabela 45 • Educação Superior· Evolução das Estatístlc:as .

Brasil· 1962·1994

.... _Mo
_t1ll

'902 4.3,- 4.3 19.04Q

'064 4.' "'....,- 33.135 4.' =.,... 38.109 5.0 24.301

'''7 38.8Q3_ 5,5 30.108,- .44.706 2'18.295 52 ,....,
,... "9,5.47 ,.,.... tUI 44.70;

'970 ...... "25.478 7. 14.041 '45-000 ,....., 2.3
1971 61.111 581.397 '2 73.453 :202.110 400.... 2.0
"72 87.lg4 ....... 10,1 98.470 230.511 _.001 2.0
1073 72.~t 712.000 10.0 13!i.339 211.003 574.701 22
1974 73.171 937.593 12.3 130'- 300.441 1514.105 2.0
1975 B3.3!! 1.072.543 12.. 11!11.183 341.22' 781.190 22
1976 88.189 1.09lS.721 12.7 l7l!lA75 332."'11 94!5270 2.'
1977 90.557 1.1~g.046 12.1 1111.973 393.560 1.1l1f5.UI1 3.0
1978 98.172 1,225.557 12.5 200.058 .so1~77 1.250.537 '.1
1979 '02.558 1.311.799 '''" ".... .so2.8i04 1.55Jm4 ,.9,..., 100.7&& 1.317.2&& 12.5 221.423 &04.&14 1.103.97 4,5 3....07 ".9
'911 11:s.a99 1.3&6.792 122 ....... ""7.341 1.735.1157 42 ,.,_ 14••,.., lUI.111 1.407.987 12,1 w .... "'21.231 1.151I.2"'9 4.0 ..,.... '42
'913 113.719 1.438.~2 12.8 ".-,... 113.1044 l:H1i1.53l1 12.3 """'4

'OI' 113.450 1,3157.rog 12,1 2304.173 ....-1.51"'.34' 3,5 3...... 11,5
,... 117.211 1,A'8.191S 12,1 m.074 «2.314 1.737.7M 3.9 371.... 1.,.
,.., 121.228 1.470.555 12,1 224.109 "7.345 2.113.181 4.' 306.•18 11.1

,... 125.412 1.503.555 12.0 221.037 Af53.73D U2Ul8 4.1 3M,l. lU

1969 12l1.O29 1.518.904 ".9 232.27!i o16fS.794 , 1118.033 ,.. 382.221 11.1

'990 131.6"" l,50t0.OM 11.7 '30.2Oll 502.784 ~g()5."'!J3 3. .so1.1.q 11.0

"., 133.135 1,se5.05e 11,8 238.377 SllS.lSti3 1W.I25 3.1 .l2fl.551 17.4

".. 134.403 1.535.788 1'.A 234.2fi7 534.8047 ~ a3G.8!9 3.4 .no,g,0 232

'99' 137.156 1.594.1568 11,6 240.282 541.1518 2.oa.!l23 3.7 <C3SI.101 lU

1.... 141.482 l.l56',034 11,7 57•.135 2.237.023 ,.. ....240 11.3

1'........ ·u"',._-.:.ÇOIAI'r.l:F'I"t::

885.054
850.982
859.599
862.303
827.660
810.929
840.564
885.590
918.204
934.490
961.455
959.320
906.126
941.152

970.584
17.3

68.265
92.934
98.547
89.374
89.667
83.342
98.109
87.503
76.784
75.434
75.341
83.286
93.645
92.594
94.971

5.9

Municipal

109.252
129.659

134.901

147.197

156.013
146.816

153.789
168.039
190.736
193.697
194.417

202.315
210.133
216.535
231.936

e.t.dual

48.711,4

316.715
313.217
316.940
340.118

326.199

326.522
325.734
329.423
317.831

315.283
308.867
320.135
325.884
344.387
363.543

F«Ier.ar

247.198 100,0 264.396 100,0 7,0
168.639 68,2 180.222 68,2 6,8
7S.559 31,S 84.'74 31.8 7,1

92.S6S 100,0 111.401 100.0 20.2
70.530 76.1 78.072 70,1 10.7
22.136 23,9 33.329 29.9 50,8

669.478 100,0 916.131 100,0 5,4
402.596 46.3 415.690 45,4 3,3
400.882 53.7 600.441 54.6 7,2

44.388 100.0 64.254 100,0 44.8

4<).332 00.9 52.478 81.7 30.1
4.056 9.1 11.776 18.3 00.3

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

\-----:=,..:.:19::1lOr-----::::- ~1~99~4;.-_~-_1 ~"':.""%
TáIol I" Tolol I ~ . ...~
1.540.000 100,0 1.681.034 100,0 7,9

776.145 50,4 826.386 49,8 8,5
763.935 49.6 834.64S 60.2 9.3

18,7

Tolol
1.3n.286

1.386.792
1.407.987
1.438.992
1.399.539
1.367.609
1.418.196
1.470.555
1.503.555
1.518.904
1.540.080
1.555.056
1.535.788
1.594.668
1.661.034

Ano

84/94 (%)

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1988
1987
1988
1989
1990
1991

,1992
• 1993

1994

Nordeste

capital
Interior

Fonte: MEC/SEDIAEiSEEC

FIogliol
LocaUzaçio

Sul
Capital
Interior

Bt'''1
c.lPital

Intenor

Sudeste
Capital
Interior

Norte
Capital

Interior

Centro-Oeste

Capital

InteriOr
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Tabela 46 - Educação Superior - Alunado dos Cursos de Graduação. Tabela 50 - Educação Especial - Número de Alunos Matriculados,
por Área de Conhecimento, segundo Dependência Administrativa ·1994 por Grau de Ensino e TIpo de Excepcionalidade· 1996

Área do Conhecimento P6bllcasl %1 Privada·1 %1 Total Unldad. u.trieula na Ed • Espedat

do Graud. EMlno 11po de ExcepcjoMI",
Ci6nclu AgWias 35.632 78 9.994 22 45.626 ..... T_ '<Uaoolu P'undarMIUI .....10 T.... VI... .... - ,,- Culto•
Ciincias Biológicas 14.025 58 10.227 42 24.252
Ciências da Saúde 102.241 50 101.153 50 203.394 ..... 201.142 7..... 111.575 3"'. 201.14: LOS' 30.171 T"" 121'=1 ......
Ciências Exatas e da Terra 74.810 46 a9.148 54 163.958 ...... .7.13ll l.3OlS 'Cl.HO ... 17.53' 97• :J.3" 117 'OA7Il .-
Ciências Humanas 123.356 46 145.750 54 289.106 Ronóónia ,.... .," "2 .. """2 23 ... .. ... "'"
Ci&lcias Sociais Aplicadas 192284 28 492238 72 684~22 "'" 077 413 ..,. 26 '77 .. '55 '7 354 203

AmuoOH ..... '.336 U'05 47 3.... "' SD5 '94 2.'05 ...
Engenharias 1!I Tecnologia 82.246 53 72.294 47 154.540 Roraima 324 2DD '24 324 .. 7 2DO ..
Unguística. Letras e Artes 65.697 57 49.585 43 115.282 Para ..... 2.876 '.650 83 ..... 53ll 1.7"" 304 • ,.... '711
CíckJ Básico Comum 159 45 195 55 354 Am.". ... ,.. ... 4 ... 54 '150 31 367 72

TolaI 890.450 42 970.584 58 1.661.034
Tocaoons ,.... ... ... 83 1.... ,.. ,.. '02 1507 • 244

-. ...... ...... ,..... -.0.00< ... ...., ,- ,..... .....
Fonta: MEClSAGJSEEC Mam>hio ''''7 "'" 1.319 • ''''' 74 413 62 ,.... ".

Piauí ""4 l.M5 730 .. 2.~14 77 420 211 ,.... 067

Co.,. ....., '''''3 1.1579 79 5"'" 65 l.l(U 2D6 2.447 l.2.(V

R.G.do Nol1e U18 '.131 2.014 '7 3.228 "O 745 223 1.427 057

P".i•• ..... '" 1.3~ '7 2.2D!l 112 363 '3' ... 1.079

Tabela 47 - Educação Superior - Evolução do Número de Inscrições no
Pernamouco 7.31l6 3.921 3.3D4 '43 7.... '" ,."'" "5 4.100 ...
Alogou 1.769 9" 806 1.769 3D 265 442 63D H3

Vestibular, por Dependência Administrativa SlN9lpe ... 443 247 2 llO2 ,O ,7' 42 354 ..
Brasil - 1980-1994 ""'" 5.Z36 3.002 2.066 '" 5..2311 '.5 '.257

,., 2.720 ...- l4.S42 ....... 07.2l1. '.700 ....... 2.032 12.705 333' ~·1:17 ,.....
Ano Tolal I Fedaral 1 E31tadual I Municipal I Pirtfculaf MinuG&ralS :l2.O98 14.880 17,164 54· 32.llll6 793 2.917 1.1e; ".... ......
1980 1.803.567 510.554 : 270.840 70.320 951.853 EsplntoSanto "4:.e25 2.171 2.514 140 4.... ". t1fl7 103 2.451 ,....

Rio do Januo ,..... 5,145 7.'" ... ,..... ... 2.644 557 6.36D 2.146
1981 1.735.457 540.263 316.2e4 73.539 803.371

SáoPauIo 44.7Q1 13,.(50 3D.Il3ll 1.302 44.Nl 1..401 0.440 '.6ll2 3'.... 3.157
1982 1.889.249 530.166 327.524 77.686 753.853

14.4S11 7W7 41.110 2.7OS 5M7 1.172 ..- .....
734.454

SUl 41.110 2U2%
1985 1.514.341 459.315 257.418 63,154

PM&M 25.27ll ..... 15.322 582. 25.27!l 1,944 3.D34 ,.... 18,841 2.45'
1986 1.737.794 473.940 264.210 91.072 908.572 San~Cillanna .- 4.102 4.... 210 .- 570 UHI? '83 5_ 1.('02

1987 2.193.861 537.696 363.621 93.064 1.199.480 A.G,cioSul ..... ... 5334 17 O"" '.4 700 ' .•47 ...
1988 1.921.878 478.648 379.655 72.833 990.742 ~ 17.7H O.... 10.i72 "I 17.7M OI' U04 na '''''" '.7DI
1989 1.818.033 457.661 390.336 61.958 908.078 M.G. do Sul 5.2.19 1.M7 3.495 77 5.219 262 001 '75 ..... 1,1155

1990 1.905.498 442.943 373.471 65.147 1.023.937 MaIo Grosso 2.'.; '" 1.199 6 2.'40 53 34" 00 !lO3 '.7
GOIU 5.572 2"'2 2.f127 113 5372 ,.. 836 175 3= ;.302

1991 1.985.825 583.623 383.618 ·68.0op 970.578
Dtstnlo Fe06ml 4..816 1.104 3,651 51 ".IH! '26 ". "7 3...7 545

1992 1.836.859 569.367 398.955 76.539 791.998

1993 2.029.523 614.435 441.968 78.496 894.624 FonII-MEC1NEP/SEEC

1994 2.237.023 682.977 523.750 85.642 944.654

Fonte: MECISEDJAElSEEC

Tabela 48 - Educação Superior - Evoiução do Número de Vagas Oferecidas no
Vestibular, por Dependência Administrativa

Brasil-19BO-1994

Ano Tolal Federal E'aladuII Municipal Particular
1980 _.814 65.406 33.618 27.916 277.874
1981 417.348 66.897 40.345 32.056 278.050
1982 421231 66.136 40.699 34.298 280.098 Tabela 51 - Educação Especial· Matrícula na Educação Pré-Escolar,
1985 430.482 67.307 41.055 32.912 289.208 por Dependência Administrativa - 1996
1986 442.314 66.188 43.650 38.421 292.055
1967 447.345 67.146 47.620 33.001 299.578 UnIdade da M8tricula por Dependência AdmlnlatratJva

1968 463.739 68.370 52.480 28.943 313.946 Federação Tolal Fedar'" Estadual Municipal PIrIlcuIar
1989 486.794 68.465 53.019 27.146 318.164 Brasil 78.948 220 19.590 8:817 _1
1990 502.784 70.881 55.232 28.896 347.775 Norte 8.306 4.155 527 1;1241991 518._ 78.502 53.313 30.691 354.157 Rondônia 821 142 72 807
1992 534.847 80.411 56.292 34.345 363.799 Mre 413 311 102
1993 548.87a 81.462 56.500 33.665 377.051 Amazonas 1.336 1.001 263 72
1994 574.135 85.017 58.501 33.935 396.882 Roraima 200 200

Para 2.876 2.059 251 5ll!I
Fonte: MECISEDIAElSEEC Amapá 198 21 177

Tocantins 482 421 41

Nordeste 15.980 5.801 2.283 l:ll68
Marannão 669 453 92 124
Piauí 1.865 321 142 1.202
Ceará 3.333 1.068 345 1.920

Tabela 49 • Educação Superior - Evolução do Número de Concluintes,
R. G. do None 1.137 401 373 363
Paraíba 888 325 203 380

por Oependência Admlnl8tratlva Pernamouco 3.921 1.829 449 1.843
Bra8i1-1980-1993 Alagoas 922 114 78 730

SergIpe 443 99 16 328
Ano TõlII Federa' atadual Municipal PartIcular Bahia 3.002 991 595 1.416

1980 228.423 44.353 20.387 16.208 145.475 Sudeste 35.646 220 4.998 .~523 .2jI.I08
1981 229.856 43.295 20.406 15.518 150.637 Minas Gerais 14.880 3.239 992 10.649

1982 244.839 42.863 21.849 16.495 163.432
Espírito Santo 2:171 293 142 1.735

1983 238.096 44.142 22.014
Rio de Janeiro 5:148 220 921 1.014 2.99014.521 157.419 Sio Paulo 13.450 545 2.375 10.530

19B4 227.824 41.192 20.981 14.977 150.674
1985 234.173 43.875 21.837 16.732 151.729 Sul 14A91 1.922 1A56 11.113

Paraná 9.395 823 1.138 7.634
1986 228.074 43.858 23.168 13.671 147.357 Santa Catarina 4.102 594 57 3.451
1967 224.809 39.995 25.039 11.930 147.845 A. G. do Sul 994 705 261 28
1988 227.037 41.369 24.841 10.905 149.922 centro-Oelle 8.525 2.914 718 2.U3
1989 232.275 38.802 25.778 12.267 155.428 M.G.doSul 1.647 105 1 1.541
1990 230.205 38.594 26.777 12.483 152.352 Mato Grosso 942 326 35 581
1991 238.377 38.634 28.031 14.606 155.106 Goiás 2.832 1.470 682 680
1992 234.267 39.133 26.934 14.123 154.077 Distnto Federal 1.104 1.013 91

1993 240.262 41420 29.212 14.243 155.387
Fonte. t.1EC,1NEP.'SEEC

Fonte: MEC/sEDIAE/SEEC
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Tabela 52 • Educação Especial - Matrícula na Educação Pré·Escolar,
por TIpo de Excepcionalidade - 1996
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2509

J43
801
351...
172
117
335

l13lI

'60-,..,
'""

........
"''''''''9

103
5

42

U9B
13
91

191
23.
SO.

•
'",

,;l'

2
1
1

73

21
51

.~
8
2

"3

Jf
3

15..
~O_

150

""
71

.....
2.ll"

2Sll
647
900

1.325

"'"4B3
•6.
170
53B

21'

''''193

.....,..
31
50
5.
6

".,..
1.070

ao
115
198
148
2...

98
8

32
145

""" 72.234
431 , ....

9 236
O ..

105 1.297
1 9B

242 .1548
6 284

67 2S2

403 .....
43 e9B

.2 ""

32 "'"
120 879
50 278
62 2-013
29 545

102

'" 773
.2.071 M.7J3

621 8.518
60 1279

335 3434
1,055 21,502

eos 17.545
485 10.1S30
123 2.620

4.295

.. 370 U13

1Q1 2.045

19 5.21
105 1,651
145 2.356

21.101

2.llM
373
117

".
23

1.087
127
123

3.111
m
233
S34
542
23!1

1....

172
104
776

9...,

2OS3
'97

1.91"
5.217.....
1.'"
1.187

53B

1.113...
236
377
717

341
34

11....
"..
'"101

n
B1

24.
115

...
lO
37
• 3

1....
1,"1)1

421
183...
21.

36
123

'09

1_
'50
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Tabela 57 - Receita de Impostos Disponível na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino no Brasil- 1995

Fevereiro de 1998

TRIBUTOS

1 - Impostos· obrigações constitucionais

1.1 - Constituição Federal

1.2 - Constituições Estaduais (SP. RJ. RS. MS. PI)

2 - ContrlbUlçoes sociais

2.1 - Salário-Educação
2.2- SENAI

2.3-SENAC

2.4-SENAT

Total

I
...r. RS Bilhões .•1.;.,. .·"!.JrércemaQl!l1l

.. .. 'Wõt8r;' . /:t.i-· ""PIS
25.474 89,00 4,03

24.274 85.00 3.84

1.200 4.00 0.19

..l.133 i1,00 0,50

2.376 8,00 0.38

494 2.00 0.08

229 1,00 0.04
34 0,00 0.00

28.607 100,00 4,53

Fonte: NEGRI. Barjas. FinanCIamento ca Educação ~o Brasil. 6raslha: INEP. 1997. (Série Documental. Textos para dIscussão; 1)

Aviso na 193 - SUPAR/C. Civil.

Em 11 de fevereiro de 1998.

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,

C=c~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelência 6 Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primei~o Secretário da Câp1ara dos Deputados
BRASILIA-DF.



Sr. Presidente, a Ferrovia Transnordestina é
fundamental para ampliar o interesse dos investido
res privados no Nordeste. A conclusão da ferrovia
nos trechos PetrolinalSalgueiro, Salgueiro/Missão
Velha (CE) e Piquet Carneiro/Crateús (CE), possibili
tará o escoamento das frutas do Vale do São Fran
cisco, do gesso do Araripe, da soja do oeste baiano
e do gado do Maranhão e do Piauí. As obras da Fer
rovia Transnordestina estão incluídas no Programa
Brasil em Ação, que reúne 42 projetos considerados
prioritários pelo Governo Fernando Cardoso.

Sr. Presidente, vou concluir, registrando tam
bém que amanhã, 13 de fevereiro, às 12h30m, o Go
vernador Dr. Miguel Arraes, juntamente com o Presi
dente Fernando Cardoso e o Ministro Gustavo Krau
se. estarão inaugurando a Barragem de Jucazinho,
no Município de Surubim, em Pernambuco. Aliás,
destaco o excelente trabalho e luta do Deputado
Tony Gel (PFL - PE), durante mais de oito longos
anos, para implantar a obra. Parabéns, Deputado
Tony Gel (PFL - PE).

Finalmente, também registro que a Companhia
Hidroelétrica do São Francisco - CHESF - vai inau
gurar as Subestações Teotônio Vilela (Messias - AL)
e Freitas Neto (Penedo - AL) e a linha de Transmis
são Rio Largo/Freitas Neto, com a presença de auto
ridades do Governo Federal, inclusive o Presidente
Fernando Cardoso - essa área elétrica vai beneficiar
muito o Nordeste.

Brasília, 12 de fevereiro de 1998

Ofício CD-008/98
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Do Sr. Deputado Marquinho Chedid, nos se- lômetros o novo percurso. Entretanto, reduzirá ses-
guintes termos: senta -quilômetrQs e vai beneficiar os produtores de

OFfclO gesso de Pernambuco. Os investimentos que serão
feitos na Transnordestina giram em torno de US$300
milhões.

Sr. Presidente, registro com a maior.satisfação
encontro nesta Casa Legislativa com o Diretor-Geral
da Companhia Ferroviária do Nordeste, Prof. Dr.
WAGNER BITTENCOURT, juntamente com os De
putados João Faustino (PSDB - RN), Albérico Cor
deiro (PTB - AL), B. Sá (PSDB - PI) e o Líder do
PFL, Inocêncio Oliveira, quando foi analisado o pro
tocolo que objetiva viabilizar a construção da ferrovia
no trecho Salgueiro/Petrolina, que terá 231 quilôme
tros de extensão, e recuperar a via da Malha Nor
deste, compreendida entre Recife/Salgueiro, com
595 quilômetros, com a participação da Sudene,
através do Finor, do Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social - BNDES, do Banco In
teramericano de Desenvolvimento - BID, do Gover
no de Pernambuco e da Companhia Ferroviária do
Nordeste - CFN.

Ex.mo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Presidente,
Com meus cumprimentos, informo a V. Ex.a

que o Partido Social Democrático - PSD a partir
desta data, está se desligando do Bloco
PMDBIPSD/Prona.

Atenciosamente, - Deputado Marquinho Chedid,
Líder do PSD - Zé Gomes da Rocha.

Defiro.
Em 12-2-98. - Michel Temer,

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Finda

a leitura do expediente, passa-se às
IV - Breves Comunicações
Tem a palavra o Sr. Nilson Gibson.
O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, preliminarmente,
peço a V. Ex.a que faça constar na ata da sessão de
hoje o registro de um lamentável equívoco da minha
parte. Ontem, votei -sim- no último item da votação
da PEC n2 33, de 1995, o DVS para o § 1!! do art.
40, contrário aos inativos, aos pensionistas e apo
sentados, mas meu voto era "não·, beneficiando-os,
porque inclusive consta do meu voto em separado,
às fls. 100 e 172 dos autos. Peço a V. Ex.a essa
retificação.

Lamentavelmente me apressei na votação e
cometi um equívoco, porque tive um problema de
família - minha senhora estava na enfermaria do
Serviço Médico desta Casa e me telefonou pedindo
que eu fosse até lá. Votei apressadamente e não
notei o meu erro, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, o proje
to da Transnordestina, que previa a construção da
ferrovia em três etapas, será acelerado. Amanhã, dia
13 de fevereiro, o Governador Dr. Miguel Arraes e o
Presidente Fernando Cardoso assinam protocolo
para retomada das obras. Ocorre uma mudança no
traçado original da ferrovia, no trecho compreendido
entre Salgueiro e Petrolina. A nova rota vai passar
por Pamamirim, em vez de tangenciar as cidades de
Orocó e Cabrobó. A mudança ampliará em sete qui-
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Peço a V. Ex.a, Sr. Presidente, que autorize a
divulgação do meu pronunciamento no programa A
Voz do Brasil e nos canais de comunicações desta
Casa.

Oportunamente voltaremos ao assunto.

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - A
Mesa faz o registro solicitado por V. Ex.a, nobre
Deputado.

O SR. DÉRCIO KNOP (Bloco/PDT - SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, no próximo dia 23, comemora-se o
Dia Nacional do Rotary, e, não por acaso, essa data
assinala igualmente o Dia da Compreensão Mundial,
homenagem à instituição que se dedica, há 93 anos,
a promover a compreensão entre os povos e as
nações.

A história da organização rotária tem origem
em Chicago, em 1905, quando o advogado Paul
Harris, reunindo-se com mais três profissionais, deu
origem ao que viria a ser um clube de serviços - o
primeiro da história - definido em nossos dias como
"uma organização de líderes de negócios e profissio
nais, unidos no mundo inteiro, que prestam serviço
humanitário, fomentam um elevado padrão de ética
em todas as profissões e ajudam a estabelecer a
boa vontade e a paz no mundo".

Atualmente, podemos dizer que os mais de 1
milhão e 200 mil homens e mulheres que compõem
o Rotary em todo o mundo movimentam a gigantes
ca engrenagem do servir, construindo silenciosa
mente um mundo melhor e mais humano. Assim,
aqui em nosso País, na distante Armênia ou na Etiópia,
os rotarianos estão ~mpenhados em minorar os sofri
mentos e dificuldades da população, trabalhando in
cansavelmente com o mesmo espírito que inspirou
Paul Harris e seus companheiros naquele distante
23 de fevereiro de 1905, data oficial da fundação
do Rotary.

No Brasil, onde o Rotary se instalou há exatos
75 anos, seus sócios prestam inúmeros benefícios
às comunidades que lhes são afetas. Particularmen
te em meu Estado, tenho acompanhado o trabalho
dos rotarianos em diversos campos, como treina
mento profissional, prevenção de doenças, ajuda a
populações atingidas por calamidade pública, cria
ção de bancos de leite humano, educação alimentar,
ambiental e cívica, conservação de parques e jar
dins, alfabetização de adultos, preservação de valo
res culturais, criação de bibliotecas, recreação e es
portes e muitos outros serviços que ajudam a pro
mover a cidadania e o bem-estar das comunidades

que contam com a presença benfazeja de um Rotary
Club em suas cidades.

No plano internaciomil, graças às doações à
Fundação Rotária - o braço filantrópico do Rotary -,
a poliomielite foi declarada erradicada das Américas.
E o Rotary International tem corno meta prioritária
comemorar em seu centenário de fundação - em
2005 - o desaparecimento total do vírus selvagem
da terrível doença em todo o planeta e, para tal em
preitada, já empregou recursos da ordem de 250 mi
lhões de dólares. Poucos sabem, Sr. Presidente,
Sr.as e Srs. Deputados, que a Fundação Rotária pa
trocina as vacinas utilizadas pelos governantes em
suas campanhas do dia nacional de vacinação nos
países em desenvolvimento, mesmo onde não exista
Rotary, como é o caso da China, país no qual a Fun
dação já possibilitou, em um único dia, a vacinação
de 150 milhões de crianças!

A Fundação mantém ainda outros programas
de âmbito internacional como o "Saúde, Fome e Hu
manidade", que reúne recursos materiais e humanos
para desenvolver projetos humanitários com vistas a
melhorar. as condições de saúde, aliviar a fome e fo
mentar o desenvolvimento humano e social. Desde
1947, a Fundação mantém o maior programa parti
cular do mundo de bolsas educacionais internacio
nais, permitindo a doação de mais de .30 mil bolsas
de estudos a jovens provenientes de centenas de di
ferentes países, utilizando recursos superiores a 240
milhões de dólares. O programa Voluntários do Ro
tary, objetivando aliviar o sofrimento de pessoas e
ensinar técnicas profissionais adequadas, envia pro
fissionais de alto nível técnico a regiões carentes de
todo o planeta.

O atual Presidente do Rotary International, o
australiano Glen Kinross, cujo lema é "Mostre que o
Rotary se interessa", revela sua preocupação com o
papel social da entidade:

"Todos gostaríamos de viver em um
mundo onde idosos, enfermos e crianças re
cebessem os cuidados que merecem. Todos
sonhamos com um mundo onde cada indiví
duo tenha acesso à educação e ao empre
go; um mundo livre de guerras, criminalida
de e violência; um mundo onde reine a paz.
Os rotarianos, por sua própria natureza, inte
ressam-se pela resolução dos problemas
que impedem a realização desse sonho.
Com representantes em todos as áreas pro
fissionais em 28 mil comunidades em todo o
mundo, temos o potencial para transformar
nosso interesse em ação e dispomos dos
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recursos necessários para melhorar as con
dições de vida de nossos semelhantes".

Assim, o Presidente Kinross exorta os compa
nheiros a cerrar fileiras para enfrentar os problemas
que afligem a humanidade:

·Comecemos combatendo a fome e a
miséria, sérios problemas no mundo inteiro.
Entretanto, é impossível libertar o ser huma
no da pobreza com a simples oferta de ali
mento e abrigo. Precisamos também ofere
cer instrumentos que possibilitem aos menos
afortunados tomarem-se auto-suficientes e
melhorar sua qualidade de vida. Vivemos
constantemente expostos a letras e núme
ros. Aqueles que não sabem ler, escrever e
realizar operações matemáticas básicas não
têm a chance de superar a pobreza e viver
com dignidade e independência".

Por tudo isso,:Sr. Presidente, Sr.as e Srs. De
putados, é que queremos deixar registrada nos
Anais desta Casa a atuação dos rotarianos, ao mes
mo tempo em que homenageamos a instituição pela
passagem do Dia Nacional do Rotary.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT - BA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, ontem, a Câmara dos Deputados
terminou aprovando a reforma da Previdência. Nós,
da Oposição, alertamos claramente a Casa para o
fato de que a reforma proposta de forma alguma
contribuiria para resolver os graves problemas da
Previdência Social. E, mais ainda, não resolveria os
sérios problemas dos aposentados, daqueles que
acalentam o sonho de aposentadoria e daqueles que
um dia terão oportunidade de ingressar no mercado
de trabalho - cada vez mais escasso, do ponto de
vista das oportunidades - e adentrar no regime geral
da Previdência, que já tem sérios problemas.

Desde os debates na Comissão, o Bloco de
Oposição mostrava claramente que essa justificativa
de buscar recursos para resolver o provável déficit 
que, está provado, não existe - via espoliação, mal
trato e exploração dos trabalhadores aposentados,
não era a solução para resolver os graves proble
mas da Previdência.

É bom que a população em geral - e muito
mais os trabalhadores - fique preparada para os re
flexos dessa reforma da Previdência na vida do cida
dão brasileiro. Haverá o segundo turno, e é impor
tante que a sociedade se mobilize para buscar a re
versão desse quadro, o que ainda pode ocorrer.

Nosso alerta, Sr. Presidente, é também no sen
tido de que a sociedade, além de se mobilizar, faça
permanentemente a crítica e a análise do comporta
mento dos Parlamentares que elegeu para que vies
sem, em seu nome, para cá. Supostamente repre
sentando o povo, alguns têm votado em prol dos in
teresses do Palácio, têm votado principalmente para
alimentar os seus interesses pessoais, têm votado
única e exclusivamente para alimentar todo um pro
cesso de negociação que nã<;> beneficiará em hipóte
se alguma a população, a classe trabalhadora, mas
apenas aqueles que estão no centro desse debate.

No debate do projeto de reforma da Previdência
Social - é a Oposição apresentou propostas -, seria
importante discutir mudanças, discutir como comba
ter a sonegação, discutir como melhor aparelhar a
estrutura da Previdência Social. lamentavelmente,
no entanto, os Deputados aproveitam essa hora
para discutir como liberar as suas emendas e como
atender os seus interesses, fazem deste o momento
da pressão, fazem deste o momento da barganha, e
dizem que estão aprovando projetos que vão melho
rar a vida do povo.

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, quere
mos fazer outro alerta à população. O que este
Governo buscou, lamentavelmente com o apoio
majoritário desta Casa, foi sinalizar para avisar ao
capital estrangeiro, àqueles que têm interesses cada
vez mais escusos nesta Nação, que estamos cami
nhando para desmontar o Estado, arrebentar de
uma vez por todas a máquina de funcionamento pú
blico, permitindo, assim, a verdadeira abertura da
cancela e alargando o caminho para a privatização
de setores como a previdência.

A Previdência Social, já antes da votação do
projeto de sua reforma, dispunha de medidas duras
contra a população, como, por exemplo, a suspen
são de pagamento a idosos e deficientes, o recadas
tramento e a idéia de colocar idosos na fila, tentando,
com isso, talvez diminuir o número de beneficiados.

A Previdência Social abre agora a perspectiva
muito clara de resolver, segundo diz o Ministro, o
seu problema de receita e despesa por meio da efe
tivação da não-obtenção da aposentadoria, porque
aqueles que adentrarão o mercado de trabalho, em
particular os trabalhadores rurais - este alerta é muito
claro -, não conseguirão chegar ao tempo necessário
para conquistar a aposentadoria.

É só fazer a conta. Alguns Deputados, que se
dizem até representantes dos trabalhadores, do
povo, que dizem viver no interior, mas, na realidade,
são proprietários de terra, deveriam conhecer a dura
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vida do homem do campo. Esse homem não come- milhões de vidas. Não mataram mais porque não
ça a trabalhar aos 20 anos e não tem oportunidade tiveram tempo, como se sabe.
de ir à escola, porque o. modelo que aí está é perver- Veja-se na brutalidade dos comunistas soviéticos
so e excludente. Esse homem, às vezes, é obrigado não o surto psicótico que lhes justificaria a perda da
a ir para o campo ou para a roça aos 5 anos de ida- razão, mas a conseqüência de um longo processo
de, quando, se não tem ainda muito trato, já conse- que, ao contrário do que até aqui se afirmou, ante-
gue jogar feijão na cova. E aos dez anos já é um tra- põe-se à guerra cMI deflagrada logo após a revolução
balhador rural capaz de pegar a enxada e roçar, por- bolchevique, em 1917. Segundo historiadores franceses,
tanto, capaz de entrar no mercado de trabalho. a impulsão criminosa já se manifestava precocemente

Sr. Presidente, essa reforma será um massa- no governo de Lenin: Stalin foi o herdeiro de uma
cre principalmente para esses trabalhadores, mas, ditadura que já havia declarado guerra a toda a
de modo geral, para toda a classe trabalhadora, para sociedade. Certamente que para tamanho desva-
todo o povo deste Brasil. rio concorreu o culto à personalidade dos donos do

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PSDB _ MG. Pro- poder - na Rússia, como nos outros países comu-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e nistas -, mitificação (e mistificação, também) que

deificou Stalin como "guia genial dos povos", Mao
Srs. Deputados, recém-publicado na França, O Tsé Tung como "grande timoneiro· e outras boba-
Livro Negro do Comunismo: Crimes, Terrores, gens de que, até hoje, devem arrepender-se amar-
Repressões caiu como verdadeira bomba sobre os gamente os intelectuais que se deixaram envolver
partidários da ideologia da foice e do martelo. Não
pela denÚncia da matança que se promoveu em por semelhantes bravatas.
nome do regime - tantas vezes propalada ao longo Não surpreende que tantos equívocos tenham
das últimas décadas -, mas porque, pela primeira levado à queda do Muro de Berlim, em 1989, e ao
vez, quem a faz são historiadores de esquerda, isen- desmoronamento da União Soviética, dois anos de-
tos o bastante para admitir os erros que muitos, ain- pois - marcos históricos que puseram fim à aventura
da hoje, teimam em não reconhecer. comunista. Os sobreviventes da derrocada já se de

ram conta de que conceitos como a luta de classes e
Confirma-se, assim, o pavoroso massacre em a ditadura do proletariado repousam para sempre no

que 85 milhões de homens e mulheres foram mortos lixo da história. Não por coincidência, os chineses
apenas porque tiveram a coragem de se dizerem não cogitaram de se opor ao capitalismo de Hong
não-comunistas, a bravura de não se fazerem infiéis Kong e os cubanos se renderam à importância e ao
à pátria e descrentes de Deus em favor de doutrinas prestígio do Papa João Paulo 11. Tudo leva a crer,
fundadas na violência, na estupidez e na supressão portanto, que os comunistas já não preferem errar
da liberdade. Cumpre-nos trazê-los à lembrança com o partido a ter razão fora dele...
para que a história não se repita. A derrota do comunismo não quer dizer, po_

Impressiona a contabilidade do horror que nos rém, a extinção do ideal socialista. O sonho de uma
apresenta O Livro Negro do Comunismo: na ex- sociedade mais justa, mais equânime, mais decente
União Soviética, os condenados à morte pelo gover- e mais feliz é aspiração dos seres humanos cientes
no somam aproximadamente 15 milhões; na China, de que todos temos direito à dignidade, à liberdade,
o número de mortos pela Revolução Cultural varia ao bem-estar coletivo e à realização pessoal. Lem-
de 45 a 72 milhões de pessoas, dependendo da es- bremo-nos, no entanto, de que socialismo pressupõe
tatística que se escolha. Mais chocante, Srs. Depu- democracia, respeito à independência e à autodeter-
tados, porém, é a mortandade que dizimou os 7,5 minação dos povos. Socialismo e ditadura, socialis-
milhões de habitantes do Camboja: entre 1975 e mo e perseguição, socialismo e terror, socialismo e
1979, num intervalo de apenas cinco anos, o Khmer repressão, socialismo e violência são antagonismos
Vermelho trucidou de 1,3 a 2,3 milhões de criaturas, que a história tratou de provar, ainda que à custa da
ou seja, de 17% a 30% de toda a população do país. morte de 85 milhões de pessoas.

Segundo observam os autores da obra, não há O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pro-
muita distância entre o comunismo e o nazismo nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e
quanto à competência para exterminar seres huma- Srs. Deputados, venho a esta tribuna com o propósi-
nos: se em oitenta anos morreram 85 milhões à to de, mais uma vez, enaltecer a forma transparente
sombra do estandarte vermelho, os adoradores de como o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia vem de-
Hitler puseram termo, no correr de doze anos, a 25 senvolvendo suas atividades.
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Este ano, teremos eleições para Presidente da
República, Governadores, Senadores, Deputados
Federais e Estaduais, e os trabalhos a serem desen
volvidos pelos tribunais eleitorais serão de grande
importância para a condução e a manutenção da de
mocracia brasileira. No regime democrático, os Po
deres têm de desenvolver suas atividades com total
independência, não deixando margem. a qualquer
dúvida.

Sr. Presidente, o Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia está efetuando em 48 dos 415 Municípios do
Estado um recadastramento eleitoral com o intuito
de facilitar e agilizar os trabalhos das zonas eleito
rais. Entre os Municípios selecionados encontra-se
Camaçari, cidade localizada na região metropolitana,
sede do pólo petroquímico do Estado, com uma po
pulação recenseada de 130 mil habitantes. O reca
dastramento teve início em 2 de janeiro e t!3rminará
no próximo dia 13, ou seja, amanhã.

O Tribunal Regional' Eleitoral, hoje presidido
pelo respeitadíssimo Desembargador Amadiz Barre
to, está convocando os eleitores que tiveram seus tí
tulos inscritos ou transferidos para aquele Município
no período de 1º de janeiro de 1992 a 31 de julho de
1997 a efetuarem seu recadastramento eleitoral,
principalmente em função da criação de mais uma
zona eleitoral.

Em Camaçari, Sr. Presidente, o Prefeito Muni
cipal, nosso ex-colega José Tude, eleito no pleito úl
timo com vantagem de 17 mil votos em relação ao
segundo colocado, entre os dez candidatos a Prefei
to, assumiu pessoalmente a convocação dos eleito
res, demonstrando que naquela localidade quem
exerce o poder é o povo. José Tude fez questão de
salientar que o recadastramento é de extrema impor
tância não só para Camaçari, como também para os
outros Municípios que passam por situação
semelhante.

Contudo, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputa
dos, os argumentos dos derrotados são: ou abrigar,
ou empunhar bandeiras alheias como se fossem
suas, ou delas partilhassem. A Oposição derrotada
de Camaçari, numa demonstração de irresponsabili
dade e desespero, tem tentando desestimular a po
pulação a se recadastrar, apelando para que esta
não compareça aos postos de recadastramento,
numa ação clara de obstrução à Justiça.

Como o Prefeito, o Vice-Prefeito Hélder Almei
da e sua equipe de Governo, em apenas um ano,
transformaram Camaçari em um gigantesco parque
de obras e realizações. Seus opositores tentam tu
multuar o recadastramento, alegando que não houve

..
I!sura no pleito em que José Tude saiu vitorioso,
d.ando verdadeira "surra" em seus adversários, que
hoje se mostram inimigos do próprio povo, já que em
recente pesquisa realizada pelo Ibope, entre os dias
22 e 24 de janeiro, o Governo do Prefeito José Tude
recebeu a aprovação de 92% da população. Segun
do essa mesma pesquisa, neste primeiro ano de
Governo a administração de José Tude foi conside
rada ótima por 35%, boa por 40%, regular por 21 %,
e somente 2% a consideraram ruim ou péssima.

A Oposição que antecedeu José Tude não se
conforma com a derrota não só nas umas, mas também
evidenciada pelo primeiro ano de Governo. A Oposi
ção derrotada - alguns dos seus integrantes são
nossos colegas -, a fim de se manter na mídia, está
tentando de tudo. Vendo que o povo reconhece a
importância do recadastramento para a cidade, haja
vista já terem sido recadastrados nesses dias mais
de 23 mil dos 41 mil eleitores, começa a ensaiar um
ataque ao juiz que comandou as eleições em 1996.

O Dr. Fernando de Souza Ramos, juiz eleitoral
nas últimas eleições municipais, foi promovido a
desembargador por antigüidade, sendo um magis
trado de reputação ilibada e dedicação proba à sua
função.

Sr. Presidente, pergunto a esta Casa: como
pode haver fraude em uma vitória com mais de de
zessete mil votos de diferença? Os derrotados preci
sam entender que, no caso das eleições, os árbitros
são o povo. Pergunto, ainda: como pode haver fraude
em um Governo que, se comparado à gestão anterior,
melhorou, segundo a opinião de 95% dos entrevistados?

Sr. Presidente, para concluir, digo que a popu
lação está cansada de desgovernos e desmandos. A
de Camaçari viveu a experiência e não a aprovou.
Cabe agora à Oposição se espelhar nos vencedores
e ver se aprende alguma coisa para que nos próxi
mos pleitos não perca com diferença tão grande,
não seja incompetente ao não trabalhar pela cidade
e seus munícipes. E, por fim, além de fazerem pro
postas, ajudem a desenvolver a cidade, aprovem e
executem projetos que melhorem a qualidade de
vida do povo camaçariense. Assim faz nosso ex-co
lega, hoje Prefeito José Tude, ao lado de seu Vice,
Hélder, de toda sua equipe de Governo e dos Verea
dores que lhe dão sustentação política, que, por
isso, gozam da confiança, credibilidade e apoio do
povo de Camaçari.

Trago ao conhecimento dos meus nobres 'cole
gas a situação de uma região tipicamente metropoli
tana. É preciso começar a mudar os conceitos de se
fazer política.



04296 Sexta-feim 13 DIÁRIO DA cÂMÃRA OOS DEPUTPJJOS Fevereiro de 1998

A SRA. DALILA FiGUEIREDO (PSDB - SP.
S~m ,~visão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Sr$~ Deputados, pelo menos 24 mil brasileiros farão
parte das listas de receptores de órgãos nos Esta
dos. A estimativa é do Ministério da Saúde. Enquan
to 12 mil esperam um novo rim, apenas trinta pes
soas no País aguardam a chance de receber um
pulmão. A partir da estruturação do Sistema Nacio
nal de Transplantes - SNT, todos serão cadastrados
em uma das dezesseis centrais estaduais, que con
trolarão as listas.

Sr. Presidente, é preocupante a nova legisla~

ção do doador presumido. Em função da preocupa
ção e do interesse público de dar publicidade àque
les que pretendem doar os seus órgãos, decidimos
elaborar um projeto tentando fazer com que se dê li
sura a essa questão. A partir do nosso trabalho, es
tamos propondo a esta Casa alterar a Lei n° 9.434,
de 4 de fevereiro de 1997.

O § 7º do art. 4° da Lei n° 9.434, de 4 de feve
reiro de 1997, deverá vigorar com a seguinte redação:

Art.4º

§ 7º A realização de transplantes ou
enxertos de tecidos, órgãos ou partes do
corpo humano será efetivada através do
sistema de cadastro único dos receptores,
sendo este de domínio público.

Vamos justificara nossa propositura, Sr. Presidente.
Os atos de interesse público devem ser sem

pre pautados pelo princípio constitucional da publici
dade. Deste modo, garante-se a probidade, a lisura
na atuação dos responsáveis pela sua prática.

A Federação das Associações de Renais e
Transplantados do Brasil ingressou, recentemente,
com uma representação junto ao Ministério Público
Federal, solicitando a apuração de irregularidades
na fila de transplantes. A associação alega a exis
tência de irregularidades na realização desses trans
plantes, como é o caso de dois transplantes recente
mente efetuados no hospital Sírio Libanês, em São
Paulo.

Segundo as informações prestadas, o par de
rins foi parar naquele hospital, em virtude da folga
das equipes de transplante dos hospitais públicos,
devido ao feriado.

A fiscalização e apuração dos fatos serão mais
eficientes se a lista única estiver ao alcance de toda
a sociedade, o que garantirá maior efetividade à
nova lei de transplante de órgãos. Essa publicidade

ajudará li af.Bistar f1 doâ5cúJlfiança da sociedade em
relação à doação de órgãos.

Quero submeter à apreciação desta Casa essa
propositura, porque observo que a nossa sociedade
está ainda - para falar num termo muito simples 
digerindo a nova Lei de Transplante, do doador
presumido.

Entretanto, sabemos da necessidade e da im
portância dessa lei, quando há cerca de 12 mil
pacientes fazendo hemodiálise à espera de um
rim. O Brasil convive com listas que somam 10 mil
candidatos a córnea, setecentos a fígado, quatro
centos a coração e outros quatrocentos em busca
de um transplante de medula.

Acredito, Sr. Presidente, que esta Casa assu
miu uma posição firme e a proposta foi aprovada.
Tenho absoluta certeza de que, com esse projeto de
lei, daremos mais lisura e transparência às listas, e a
sociedade haverá de entender melhor essa lei, que
tem por objetivo beneficiar tantos brasileiros que
esperam por um transplante.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ GENOfNO (Bloco/PT - SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, um dos itens da pauta da convoca
ção extraordinária do Congresso é a regulamenta
ção das medidas provisórias. Existem dois projetos
de emenda constitucional em tramitação - um oriun
do da Câmara e outro do Senado - visando à regu
lamentação das medidas provisórias. Estranhamen
te, na pauta da convocação, só foi incluído o projeto
do Senado. Os projetos têm diferenças significativas,
mas como o do Senado atende aos interesses do
Governo, o da Câmara foi preterido.

A medida provisória é um mecanismo legislati
vo usado pelo Presidente da República que, segun
do a Constituição, deveria ser adotado só em caso
de "relevância e urgência". Na verdade, as medidas
provisórias estão sendo usadas para tudo: para re
gulamentar comércio de carros, mensalidades esco
lares, planos econômicos; para confisco de poupan
ça, criação de impostos, pacote fiscal etc. Desde a
promulgação da Constituição em 1988, já foram edi
tadas mais de 1.600 medidas provisórias. Não há li
mite para a sua reedição, não há obrigatoriedade de
o Congresso examiná-Ias, e elas produzem efeitos
legais a partir da sua publicação no Diário Oficial. O
cidadão pode ser surpreendido da noite para o dia
com uma nova legislação que incide e altera as suas
condições de vida material.

Agora procura-se estabelecer algum limite ao
uso exorbitante das medidas provisórias, mas a



Fevereiro de 1998 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 13 04297

Emenda Constitucional nº 472, do Senado, que está
na pauta da convocação extraordinária, apresenta
graves equívocos. Ela estende a validade das medi
das provisórias, dos atuais 30 dias para 90 dias.
Além disso, permite uma prorrogação por mais 90
dias, possibilitando 180 dias de validade sem que o
Congresso se pronuncie sobre as mesmas. Note-se
que neste prazo, os períodos de recesso do Con
gresso não contam. Além disso, aemenda do Sená
do arrola, por déterminação negativa, os assuntos
sobre os quais as medidas provisórias não podem
incidir, deixando em aberto um vasto campo de ação
legislativa para o Executivo. Já, a emenda da Câma
ra estabelece o prazo de validade de 60 dias prorro
gáveis por mais 60. Mas, por outro lado, obriga que
o Congresso se pronuncie sobre as medidas provi
sórias fazendo com que elas entrem automat
icamente na pauta de deliberações. A emenda da
Câmara apresenta, também, um campo maior de
matérias sobre as quais as medidas provisórias não
podem incidir.

A Oposição apóia o projeto oriundo da Câmara
por considerá-lo o menos pior. O projeto do Senado,
ao estabelecer um prazo de 180 dias ou mais, foge a
qualquer critério de urgência determinado pela
Constituição. Chega até mesmo a ampliar a compe
tência legislativa do Executivo, em detrimento do Le
gislativo, ao permitir que o Presidente use decretos
para criar, fundir ou extinguir ministérios e para criar
ou suprimir cargos administrativos. Hoje, essas com
petências precisam passar pelo crivo do Congresso.

Se o Congresso estivesse disposto a regula~

mentar efetivamente o uso das medidas provisórias,
numa perspectiva que resgatasse as suas próprias
prerrogativas, deveria partir dos seguintes critérios:
a) manutenção do prazo de 30 dias de vigência; b)
possibilidade de uma única reedição por mais 30
dias; c) obrigatoriedade do exame das medidas pro
visórias pelo Congresso; d) definição dos critérios de
Nrelevância e urgênciaN; e) delimitação positiva das
matérias sobre'as quais as medidas provisórias po
dem incidir, conforme propõe o professor Oliveiros.
Ou seja, a partir da definição dos critérios de Nrele
vância e urgênciaN, estabeleceria-se sobre quais ma
térias as medidas provisórias podem inciálr, e não
sobre quais matérias não podem incidir.

Reconhecendo a necessidade de o Executivo
dispor de mecanismos emergenciais para enfrentar
situações excepcionais, quero chamar a atenção so
bre a gravidade da situação jurídica e política que o
uso indiscriminado das medidas provisórias está pro
vocando. As medidas provisórias estão criando uma

ordem jurídica confusa e contraditória, fator que
abarrota os tribunais e 'congestiona a Justiça. Muitos
aspectos das medidas provisórias entram, em fla
grante conflito com a legislação existente. Tendo em
vista que as m~did.as provi~órias p,rovocam efeitos
jurídicos e materiais imediatos, toma-se quase im
possível o Congresso não aprová-Ias. Caso o Con
gresso revogue uma medida provisória, como legis
lar sobre os seus efeitos?

O mais grave, porém, é o reforço aos traços de
democracia autoritária que as medidas provisórias
induzem. A democracia não se reduz à regra da
maioria. A maioria, a rigor, como observou o filósofo
Norberto Bobbio, pode suprimir a democracia. O
simples fato de o Congresso delegar poderes legis
lativos ao Presidente não significa que este ato seja
democrático. É preciso examinar se esta delegação
não representa uma capitulação, se não representa
a quebra da estrutura democrático-republicana fun
dada na harmonia, distribuição, freios e contrapesos
entre os Poderes, e se não representa uma concen
tração autocrática do Poder. É cada vez mais preo
cupante, não só no Brasil, mas também em outras
partes do mundo, o fortalecimento de democracias
com fortes matizes autoritários. Levando-se em con
ta que hoje é possível somar o uso arbitrário das
medidas provisórias, como os interesses eleitorais
proporcionados pela reeleição, o Presidente da
República pode transformar-se numa espécie de
imperador eleito.

O SR. LUIZ ALBERTO (Bloco/PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs.
Deputados, ontem, participamos de mais um mas
sacre contra os trabalhadores brasileiros, com a
aprovação da PEC que modifica a Previdência Social.

Sr. Presidente, quero falar também de outro
massacre que vem ocorrendo na economia nacional:
a privatização de empresas. São conhecidos nacio
nalmente os resultados da privatização das duas
centrais elétricas do Rio de Janeiro: a Cerj e a Light.
A Agência Nacional de Energia Elétrica foi obrigada,
por pressão da população, a aplicar multa às duas
elétricas recentemente privatizadas.

Essas são conseqüências do processo de pri
vatização da economia brasileira. Isso foi exaustiva
mente exposto pelas Oposições na contestação ao
processo de privatização de empresas não só da
área de energia elétrica, mas na área de petróleo,
pois já é consenso no Governo Fernando Henrique
Cardoso a privatização da Petrobras. Aliás, esta cá a
missão do novo Presidente da ANP.
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Sr. Presidente, na Bahia, a Coelba, que vem O SR. B. SÁ (PSDB "":" PI. Sem revisão do ora-
sendo tratada como um modelo de empresa privati- dor.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs.' Deputados, o jor-
zada, tem feito ataques diferentes aos seus consu- nal Correio Braziliense de hoje estampa uma man-
midores, principalmente os de baixa renda, em ver- chete sobre a explosão do dengue e chama a atenção
dadeiros atentados à cidadania. para a ocorrência de 60 mil novos casos da enfermi-

Para dar um exemplo, nunca, na Bahia, um ci- dade de 1996 a 1997 no País.
dadão foi preso por fazer o conhecido "gato" nas Ii- São mais afetadas as regiões Norte e Nordeste
gações de energia elétrica, muito comum entre as e as periferias pobres das grandes urbes. O dengue
populações de baixa renda. não escolhe, ele alcança pessoas da mais alta quali-

Hoje, em nosso Estado, é comum, principal- ficação, como ex-Govemadores, Ministros de Estado,
mente nos bairros populares da cidade de Salvador atrizes, mas sobretudo os brasileiros anônimos que
ou no interior do Estado da Bahia, cidadãos serem vivem em condições socioeconômicas e de sanea-
presos por furto de energia. E por que está ocorren- mento básico crfticas. Aí está a chave da questão,
do isso, Sr. Presidente? Quando a Coelba era uma Sr. Presidente, Sr.

as
e Srs. Parlamentares. Ontem,

estatal, bastava o cidadão solicitar o fomecimento de num encontro com o Ministro da Saúde, Carlos Albu-
energia elétrica e a ligação era feita imediatamente. querque, a bancada do PSDB recebeu um docu-
Hoje, a Coelba, que pertence a uma empresa estatal mento em que está plenamente explicitado que, no
espanhola, estabeleceu um limite mínimo de consu- ano de 1997, o Ministério da Saúde gastou com sa-
mo para fazer a ligação. Se o cidadão não atender neamento básico - entendendo-se por saneamento
àquele critério, a Coelba simplesmente não'atende à básico ações de abastecimento de água, de esgoto
solicitação do consumidor, obrigando-o, portanto, a e de melhorias habitacionais - em tomo de 35 milhões
promover o chamado "gato" ou ligação ilegal para o de reais, enquanto no coni>ate ao dengue foram gastos
consumo de sua famnia. 262 milhões de'reais em todo o ano de 1997 até os

Mas estas não são as primeiras conseqüências dias de hoje.
do processo de privatização. Já denunciamos as pri- O combate ao dengue, fundamentalmente, é rep-
meiras, ou seja, a demissão em massa de trabalha- resentado pelas ações de ataque ao mosquito Aedes
dores. É o que ocorrerá com a privatização de outras aegypti e às suas larvas, pelo método de borrifação
empresas, como, aliás, já denunciei aqui em face da em todo o País, notadamente nas áreas afetadas.
intenção do Governo Fernando Henrique Cardoso Ora, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, se
de privatizar a Petrobras. Particularmente, o impacto dotarmos essas cidades de água de boa qualidade,
maior se dará na privatização da BR Distribuidora, de uma educação sanitária elementar, de um trata-
uma empresa de alta qualidade no atendimento aos mento adequado ao lixo e aos depósitos de lixo que,
seus consumidores e que atende não só aos gran- lamentavelmente, existem nas periferias, vamos ter
des centros urbanos, mas também ao interior do condições, de maneira mais segura, ef~tiva e sus-
País, o que por certo não farão as multinacionais, tentada, de combater essa enfermidade, mesmo por-
sedentas de lucro. A BR Distribuidora tem feito um que estaremos atuando de forma preventiva. E pre-
serviço de boa qualidade no atendimento aos seus venir o dengue significa também, no aspecto mais
consumidores. sociológico da questão, fazermos chegar água de

Gostaria de registrar o que está ocorrendo hoje boa qualidade a todos os rincões interioranos onde
com a Light no Rio de Janeiro e com a CPFL em ela falte. E sabemos que em muitas localidades do
São Paulo, conforme denúncia feita ontem pela pró- interior do Brasil, ainda no Nordeste, particularmente
pria Rede Globo. Em São Paulo, os consumidores já no Piauí, é a água o fator fundamental de cidadania.
começaram a protestar contra a baixa qualidade dos Ou seja, é a falta de água que faz com que miríade
serviços prestados após a privatização. Isto, com de famnias se afastem dos seus sítios interioranos e
certeza, irá ocorrer no caso de uma possível privati- cheguem às cidades. Deixam de produzir no interior
zação da Petrobras. Haverá por parte da população e vão para as cidades mendigar, viver na miséria,
uma repulsa veemente a esse processo irresponsá- nas periferias, vítimas preferenciais de moléstias
vel de privatização que, como todo o processo de corno o dengue, que o Governo tenta combater com
discussão da reforma da Previdência, foi marcado medidas curativas, dentro do vezo, do costume vicio-
por uma truculência que se tomou característica do so deste País de centrar suas ações na doença e
Governo Femando Henrique Cardoso e de sua base deixar os atos de prevenção, de profilaxia em segun-
de sustentação no Congresso Nacional. do plano.
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De modo, Sr. Presidente, Sr.8S e Srs. Deputa- Sr. Presidente, a discussão da reforma da Pre-
dos, que são corajosos, como tive a oportunidade de vidência começou com uma fraude do Regimento In-
dizer ao Ministro C.arlos Albuquerque, as suas obser- temo, perpetrada pela pessoa que tinha a obrigação
vações e os seus relatórios sobre a real situação da constitucional de zelar por ele, e acabou com um es-
saúde no País. Mas é preciso que haja uma ação telionato de marketing sobre os inativos, que, em
multidisciplinar, não só do Ministério da Saúde, mas vez de estarem excluídos - como a base de susten-
também dos Ministérios que detêm o dinheiro, nota- tação do Governo dizia - da contribuição, vão pagar,
damente o do Planejamento, enfim, uma ação de go- vão ser taxados e punidos.
vemo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, Sr. Presidente, quero falar também sobre a si-
porque de nada adianta gastar fortuna no combate tuação da educação no Estado de São Paulo. As au-
ao mosquito Aedea aegypti se não prevenirmos o las começaram na segunda-feira nas escolas esta-
dengue através de ações básicas de saneamento, duais, na capital e no interior, com as classes super-
que são muito mais baratas e de efeito muito mais lotadas e professores com as aulas cortadas, apesar
duradouro. da alta procura por vagas.

Era o que tinha a dizer. Classes do ciclo básico, que deveriam ter até
A SRA. ZULAI~ COBRA - Peço a palavra 35 alunos, iniciaram as aulas com mais de quarenta.

pela ordem. No segundo ciclo, de 5ª à 8ª séries, há salas com
O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Tem até sessenta crianças, quando, pedagogicamente, o

V. Exaa palavra. normal, o tolerável, o recomendável são quarenta.
A SRA. ZULAI~ COBRA (PSDB "::"SP. Pela ar- No 22 grau há classes com mais de cinqüenta estu-

dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, dantes.
gostaria que V. Exa fizesse constar da ata que on- A determinação partiu da Secretaria de Educa-
tem, na última votação, votei "sim", quando deveria ção do meu estado. Em São Paulo, que tinha melhor
votar "não·. infra-estrutura educacional, a prestação de serviços

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Con- da educação está absolutamente sucateada. Como
cedo a palavra ao Deputado Luiz Eduardo Gree- resultado dessa política de arrocho, 30 mil professo-
nhalgh. res serão demitidos. Neste ano letivo que se inicia,

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Blo- estarão no desemprego.
colPT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr. Presidente, deixo aqui o meu abraço aos
Sr.8S e Srs. Deputados, vivemos ainda sob a ressaca professores do Estado de São Paulo, aos 30 mil de-
da discussão, do debate da reforma da Previdência. mitidos, e uma moção de absoluta censura com rela-
Nós, da Oposição, fizemos tudo por tudo para mos- ção à política educacional que o Governo Mário
trar ao Governo e à sua base de sustentação nesta Covas vem implementando. Esses 30 mil professores
Casa os flagrantes equívocos, as inomináveis injusti- demitidos haverão de se somar aos 112 mil funcionários
ças dessa reforma da Previdência em relação ao públicos já demitidos ao longo desses três anos. A
povo brasileiro. situação é de sucateamento da máquina estadual.

Mas a base do Governo dizia que pelo menos Por fim, Sr. Presidente, tenho uma coisa na
haveria uma questão consensual na aprovação da garganta, no coração e na cabeça que me atormen-
reforma da Previdência. Era questão de honra que ta há alguns dias. Eu li, Sr. Presidente, um panfleto
os inativos não contribuíssem para a Previdência da Central Única dos Trabalhadores com a nominata
Social. O texto do Senado Federal, tão criticado, de uma série de Deputados que teriam votado con-
dizia que era possível a cobrança de percentual tra os interesses da classe operária. Entre eles eu vi
sobre os inativos que ganhassem acima de 1.200 o nome do Deputado do PSDB, Tuga Angerami.
reais de pensão. A base do Governo comprometeu-se Quero fazer um pequeno desagravo, um desa-
publicamente a excluir os inativos da contribuição. E gravo pessoal, porque acho que ali se cometeu uma
o que aconteceu? Votamos o texto original da reforma injustiça contra um Parlamentar que vem permanen-
e depois votamos um destaque em separado que, temente nesta Casa defendendo os valores da
em vez de excluir os inativos da contribuição, cria democracia, os interesses da classe operária e
para todos a possibilidade de ter descontado, ainda dos trabalhadores do Brasil.
que na inatividade, um percentual das suas aposen- Portanto, ainda que sejam evidentes as minhas
tadorias e transfere aos Governadores de Estado e relações com a Central Única dos Trabalhadores -
às Assembléias essa possibilidade. orgulho-me, inclusive, de ser seu advogado, quero
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registrar que a injustiça não compactua com a Cen
trai Única dos Trabalhadores e, modestamente, mani
fest<rme no sentido de que o nome do Deputa
do Tuga Angerami, do PSDB, ali foi colocado
injustamente.

O SR. LUCIANO ZICA (Bloco/PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs.
Deputados, aproveito a manifestação do Deputado
Luiz Eduardo Greenhalgh e também me solidarizo
com o Deputado Tuga Angerami, injustamente cita
do naquele boletim. Ressalto também igual injustiça
cometida com relação ao Deputado Marcelo Barbieri
e digo que eu mesmo tomarei a iniciativa de me diri
gir à Federação dos Metalúrgicos da CUT para soli
citar a correção dessa injustiça em relação aos dois
Parlamentares.

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, quero
fazer uso, no Pequeno Expediente, de um texto es
crito por um companheiro e dirigido à direção nacio
nal do meu partido, em homenagem a um compa
nheiro dirigente do PT falecido no último sábado
quando em viagem a Roraima. Creio que o texto
escrito pelo companheiro Valter Pomar, publicado
no boletim Linha Aberta, do Partido dos Trabalha
dores, traduz o sentimento de todos aqueles que,
como Geraldo Garcia, trabalharam nos últimos
anos na construção da liberdade e da sociedade
socialista.

Companheiro Geraldo Garcia,
Esta mensagem não é de ninguém,

mas esperamos que expresse o sentimento
de tantos militantes que te amam e respeitam.

Ontem, o PT comemorou 18 anos de
vida. Você não apareceu na festa. Sentimos
sua falta, você que nunca faltou na construção
do nosso partido, que foi seu dirigente no
Mato Grosso do Sul, que se envolveu direta
ou indiretamente em tantas campanhas
memoráveis.

No sábado passado, um bando de as
sassinos metralhou um acampamento do
MST no Paraná. Você estava muito longe
dali, em Roraima, indo participar de uma as
sembléia do povo indígena. Mas, na volta,
você certamente estaria denunciando mais
esse massacre contra o movimento que
você ajudou a construir e coordenar no seu
estado e em tantos outros lugares do País.

Nos próximos meses, você estava dis
posto a tudo, como sempre: viajar pelo
País, como membro do Diretório Nacional,
para construir o PT. Fazer formação política,

ajudar o Movimento de Pequenos Agricultores,
colaborar com os movimentos populares, as
prefeituras petistas, o sindicalismo combativo,
a juventude, os índios, com todo e qualquer
oprimido e lutador.

Muita gente dizia "te cuida". E você se
cuidava, cuidando dos outros. E mostrando,
sem pretender mostrar nada, que era possível
lutar, sonhar, ter posições firmes e respeitar,
amar e ser amado, pelos seus companheiros,
pela sua companheira de vida, a Cácia Cartaz.

Tua viagem, na tarde do sábado, 7 de
fevereiro, foi interrompida por um pedra, por
um pneu estourado, por uma capotagem. A
sua viagem acabou ali, aos 37 anos e a 110
quilômetros de Boa Vista. Seus companhei
ros fizeram o regr'3sso com você. Na tua
chegada a Campo Grande, na madrugada
do <.lia 9, os militantes do Movimento dos
Sem-Terra fizeram uma guarda-de honra e
teus companheiros te carregaram e te fizeram
companhia por muitas horas, entre cantos e
muita emoção, até que, perto do meio-dia, te
plantamos no chão.

Só agora muitos companheiros estão
sabendo de tudo isso que aconteceu contigo,
e como tantos te conhecem, no Brasil e fora
dele, muito tempo demorará para que
todos saibam que você não chegará mais
atrasado às nossas reuniões.

Alguns sentiram remorso, outros sentiram
raiva, todos sentiram dor. Mas não foi nem
um nem dois que sentiram orgulho, por con
viver com uma pessoa que mostrou que é
possível ser socialista e revolucionário, no
dia-a-dia, sem holofotes, sem cargos, sem am
bições materiais, sem recusas nem preguiças.

E assim nós entendemos que vamos
voltar a te encontrar, amanhã, quando nossa
sociedade for como você sonhou e lutou,
uma sociedade sem exploração nem opres
são, uma sociedade de igualdade e liberdade.
Nesse tempo, todos parecerão um pouco
com você.

Por isso, companheiro Geraldo, não te
dizemos adeus, nem até logo. Dizemos ape
nas até sempre.

Solicito à Mesa, Sr. Presidente, que esta men
sagem escrita, publicada ontem no boletim Linha
Direta, do Partido dos Trabalhadores, seja divulga
da no programa A Voz do Brasil e nos órgãos de co
municação da Câmara.
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O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - A Se essa reforma fosse tão boa, tantos profes-
Mesa determina o cumprimento da solicitação de sores universitários, centenas e milhares deles, tanta
V. Ex!!, bem como a comunicação aos familiares gente por este Brasil afora não estaria se aposentan-
do homenageado. do, praticamente inviabilizando o serviço público e,

Concedo a palavra ao nobre Deputado Padre principalmente, o ensino superior deste País.
Roque. Retomo um argumento que achei'fantástico e

O SR. PADRE ROQUE (Bloco/PT _ PRo Sem que foi dito ontem pelo nobre Deputado Líder do
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. PSB: perguntem que empresário, banqueiro, dono
Deputados, está chegando ao fim a convocação ex- de multinacional, dono de empresa privada da Previ-
traordinária do Congresso Nacional neste início de dência é contra essa reforma e perguntem que tra-
1998. Eu diria uma cOnvocação inútil, uma convocação balhador, operário, agricultor é a favor dessa refor-
injusta, uma convocação deletéria, porque acredito ma e, então, verão a quem ela serve.
que ela cometeu dois grandes crimes contra a popu- Esta reforma, Sr. Presidente, Sr.

as
e Srs. De-

lação. Em primeiro lugar, retirou dinheiro da saúde, putados, serve a banqueiros, serve a industriais, ser-
da educação, das obras sociais, para que fossem ve ao empreendimento privado, serve à mercantiliza-
enriquecidos os Deputados, para que fossem pagos ção das relações deste País, mas não serve aos tra-
os funcionários, para que se mantivesse toda a es- balhadores.
trutura desta Casa, que seguramente não é barata. Os jornais, ontem, de uma forma ofensiva, di-
Em segundo lugar, ontem, cometeu-se, a meu ver, vulgavam a idéia de que a verdadeira reforma da
um dos maiores crimes contra a poPl:llação brasileira. Previdência ainda está por vir:- Nós sabemos disso

há muito tempo, Sr. Presidente. O povo brasileiro, in-
lembro-me, Sr. Presidente, dos meus antepas- felizmente, desinformado e mantido na dura luta da

sados - meus avós, meu pai e minha mãe, que mor- sobrevivência neste instante, não sabe o que vai lhe
reram sem direito a aposentadoria alguma. Nunca acontecer daqui a não muito tempo.

~~~Z~~:~ t1~er~:e~~~ ~:ú~~~~~e~~~~I~~ ;~~~ Sr. Presidente, era o que queria dizer aqui, de
eram analfabetos. Mas, de qualquer forma, hoje, público, externando minha insatisfação com esta

convocação extraordinária, pelos grandes males que
após anos de luta, após duros enfrentamentos, mais

ocasionou à grande massa da população brasileira.
duros do que esses vividos ontem, na frente deste
Congresso, com a Polícia fortemente armada com Era o que tinha a dizer.
cães, brucutus, tropa de choque e cavalaria, tudo O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Pronuncia
isso enfrentamos; o povo pode ter aposentadoria. No o' seguinte discurso.) - Sr. Presidente, colegas
entanto, Sr. Presidente, neste período extraordinário, Deputados, acaba de entrar em vigor o novo Código
perpetrou-se esse crime, que é irreparável, contra Nacional de Trânsito do Brasil. Discutido durante
aqueles que lutaram e construíram a grandeza desta muitos anos no Congresso Nacional, agora virou lei.
Nação. Em que pese alguns dispositivos controversos da

nova lei, quase todos reconhecem que é um avanço
É triste, Sr. Presidente, que hoje os jornais - e substancial em relação ao que existia, e que o Código,

não eu - divulguem, como o Correio Braziliense, agora em vigor, irá colaborar para diminuir os acidentes
que não é do PT, nem da Oposição, que o Governo e as vítimas e, conseqüentemente, diminuir uma das
cedeu a pedidos de verbas de sua bancada e a re- maiores causas de mortes em nosso País.
forma da Previdência foi aprovada. Isso está ostensi- O novo Código endureceu vários aspectos da
vamente nos jornais. legislação pertinente. Por exemplo, o teor de álcool

Se vierem a público ao menos 2% dos 100% no sangue para considerar o indivíduo como alcooli-
que escutamos nos corredores desta Casa, segura- zado caiu de 0,8 grama por litro de sangue para 0,6
mente este Congresso será execrado pela popula- grama. Na maioria das pessoas, isso corresponde a
ção brasileira. Digo mais, se tão boa fosse essa re- beber pouco mais do que uma garrafa de cerveja,
forma da Previdência, uma das personalidades mais dois ou três copos de chope, duas taças de vinho ou
respeitadas desta Casa, ainda que muitas vezes eu meio copo de uísque, o que pode ser facilmente
discorde dele, embora reconheça sua competência, constatado através do teste do bafômetro. E a pena
o Sr. Mozart Vianna, não estaria requerendo a apo- por dirigir alcoolizado pode ser a apreensão da
sentadoria proporcional ao seu tempo de serviço, carteira e do veículo, além de multa pesada e
conforme noticia também o Correio Braziliense. até mesmo prisão.
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Até agora, o te~te do bafômetro tem sido eficaz
para reduzir o número de indivíduos que dirigem al
coolizados e os acidentes cprrespondentes, porque
ele é prático, confi~vel e seguro. Entretanto, com re
lação às outras drogas, não há uma correlação entre
o seu teor no sangue e os prejuízos na capacidade
de dirigir. .

Isto é particularmente verdadeiro com a maco
nha e as ~nfet~rPinas ou "bolinhas'!~ O resíduo ou
teor dessas drogas encontrado no sangue não tem
uma correlação direta com a capacidade de dirigir. A
maCOnha, por e~emplo, pode ser detectada no san
gue por meio qe testes extremamente sensíveis,
como o rá,dio imuno ensaio ou espectometria de
massa, até seis 5,emanas após o indivíduo ter usado
a droga, enquantp a capacidade de dirigir só é preju
dicada durante algumas hor~~. Nesses casos, seria
interessante fazer o teste n~ saliva, que dá positivo
no máximo até Quas horas depois de ter usaqo a
cannabis. -

No que diz respeito às anfetaminas e aos mo
deradores do ~petite, que ~ão drogas anfetaminói
des, isto é, semelhantes il,s anfetaminas, a sua
meia-\Íid~, que é o tempo necessário para que meta
de da droga seja metabolizada e eliminada do orga
nismo, girá em tomo de seis horas. Assifll, traços da
droga'podem' ser detectados no organismo mesmo
várias horas depois de ela ser ingerida. É importante
levar isso em' consideração, porque, como se sabe,
o uso de re~!tes, ou seja, dos estimulantes, é muito
comum entre os caminhoneiros e os motoristas de
ônib~s, principalmente à noite.

Deve-:se levar também em consideração a pos
sibilidade ~e o motorista estar usando tranqüilizantes
benzodiazepínicos ou mesmo alguns analgésicos
comuns contendo anti-histamínicos' - antialérgicos,
qúe podem também prejudicar a capacidade de dirigir,
principalmente quando associados. a bebidas. alcoólicas.

p..-o contrário do que acontece com o álcool, cu
jos limites no sangue são bem estabelecidos, o mes
mo não ocorre CO!11 as outras drogas legais e ilegais
cujos teores no sangue, que podem prejudicar a ca
p~çidade de dirigir, são difíceis de determinar. De
q4"alquer maneira, a verificação de sua presença no
s~ngue do motorista acidentado é sempre um indício
farte de que o uso da droga pode ter colaboradp
p~ra o evento. Assim sendo, é muito importante pes
qyisar a presença de outras drogas no motorista
sempre que o teste do bafômetro revelar umteor de
álcool superior a 0,5 grama ppr litro em seu sangue.

Outrossim, é extremamente importante coloc~r

advertências bastante claras nas bulas dos medica-

mentos, não só escritas, cÇ)mo até com a utiliza~o

de símbolos, sobre os riscos de se dirigir sob, sua
ação, prinCipalmente quando usados junto com o ál
cool. Estamos dispostos a apresentar projeto de lei
nesse sentido à Câmara dos Deputados.

P~ralelamente a isso, h,á necessidade de pro
gramas educacionais advertindo o público em geral
sobre a possibilidade de e~sas drogas - mlJitas de
las legais e comuns, qu~ndo usadas pelo lTlotorista,
poderem prejudicar sua capacidade de dirigir, pondo
em risco s4a vida e a de outros.

Era o que tinha a dizer.
O SR, ADHEMAR DE BARROS F'LHO (PPB

- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr.as e Srs. Deputados, não é raro ouvirmos comen
tários desairosos sobre as críticas que fazemos desta
tribuna sobre o sucateamento da saúde pública.

Nós, da base governista, mais do que outros,
temos a obrigação de alertar o povo brasileiro sobre
os descasos do Govemo Fernando He~rique Cardoso.
para com a falta de uma política social coeren,t~,

Digo isso porque somos os mais cobrados, já qu~ a
Oposição também grita apenas para justificar seu
radicalismo.

Pela primeira vez nestes últimos anos tive o
prazer de contemplar uma matéria eminenteme,nte
política, na qual um membro do Poqer Executivo jus.~

mica sua inoperância em face da incompetênQia ele
um sistema arcaico, viciado, corporativista, fi~iológico

e corrupto. Refiro-me ao Ministro Carlos AIQuquerql\e,
da Saúde, que num desabafo inéd.ito rasgou o verbo
...,. como se diz - na coluna Coisa~ da Política, sob o
título "Anarquia e Amadorismo", no Jor~1 do Brasil
do último dia a.

Brilhante exercício de autocrítica. De há muito
venho alertando o Congresso Nacional e, por çonse
qüência, o povo brasileiro, sobre o de~calabro da
~aúde pública. Aceitei as críticas e e~perimentei o
sabor amargo das intimidaçqes que recebi por çonta
de meus reclamos.

Hoje, porém, a histórifii é outra. Num ato de
coragem, o Ministro da S~úde repete os gritos dos
Parlamentares. S. ExA aponta falh~s e apresenta
poucas soluções. Recon~ece que a saúde pública é
prejudicial à saúde do ppvo brasileiro e demonstra-se
esperançoso' de que, a fJ1édio prazo..,. algo ainda a ex
plicar, soluções salvadoras venham a acontecer,

Tomara, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados,
que esse propagado ~médio prazo' venha 1099. Que
venham as soluções antes que nQssa gente se veja,
cada vez mais, alijada de um direito mínimo, básico
e fundamental aue não é outro senão a saúde.
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Quero, por isso, a inclusão do texto integral do
artigo intitulado -Anarquia e Amadorismo·, da jorna
lista Dora Kramer, o qual contém esse inegável e bri
lhante exercício de autocrítica do Ministro Carlos César
de Albuquerque e do qual desejo reproduzir parte
neste momento.

Diz o Ministro:
O modelo é que está totalmente supe

rado. O foco principal hoje é o hospital, que
deveria ser o último elo da cadeia de aten
dimento. Enquanto isso, os postos de saúde
foram sucateados, as universidades formam
apenas especialistas e os interesses econô
micos dos fornecedores de equipamentos
acabam direcionando a aplicação dos recursos.
Precisamos inverter essa lógica e cuidar
primordialmente da saúde da população,
pois a doença é uma conseqüência.

Isso sem falar na fisiologia, na corrupção,
na ideologízação, no corporativismo e nas
práticas movidas a prestígio ou interesses
pessoais, que, na opinião do Ministro, são
males que dominaram - e ainda dominam
fortemente - todo o sistema. •Aquilo é um
dragão. Atrás de cada porta que se abre há
uma fera à espreita.-

Os nomes das feras? A festejada 
pelo Presidente Fernando Henrique Cardo
so - inabilidade política do Ministro, que
resulta em, segundo Fernando Henrique,
-trombadas" eficazes, não chega a tanto.
-Tenho de agir com paciência, apostando
no desmonte progressivo de todas as 'igre
jinhas', tapar os buracos do desperdício,
implantar a eficiência, descentralizar proce
dimentos, mas aumentar o controle do Mi
nistério e a fiscalização dos resultados. Te
mos, em Brasília, de estabelecer a política
global e garantir sua aplicação. A execu
ção correta é responsabilidade de quem
está na ponta do sistema.-

Sr. Presidente, depois dessa declaração
aberta, franca e transparente do Ministro Carlos
Albuquerque, expressa nesse brilhante artigo da
jornalista Dora Kramer, a nós só cabe dizer
uma coisa: o Ministro Carlos Albuquerque
pode contar conosco na sua luta pela recupera
ção do seu Ministério, órgão fundamental
para que uma verdadeira política social possa se
implantar no País.

Era o que tinha a dizer.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR

Coisas da Política - Jomal do Brasil

COISAS DA pOLíTICA
Anarquia e amadorismo

Dora Kramer
Cardiologista de carreira, administrador hospi

talar por opção e hoje Ministro da Saúde, o gaúcho
Carlos Albuquerque faz um diagnóstico curto e gros
so do sistema de saúde do Brasil: -É uma anarquia
onde as responsabilidades não estão bem definidas
e inexiste um esquema profissional de gestão-. Falta
dinheiro - -O orçamento hoje precisaria ser, no mínimo,
duplicado" -, mas esse não é, na visão do Ministro,
o problema fundamental:

-O modelo é que está totalmente superado. O
foco principal hoje é o hospital, que deveria ser o
último elo da cadeia de atendimento. Enquanto isso,
os postos de saúde foram sucateados, as universi
dades formam apenas especialistas e os interesses
econômicos dos fornecedores de equipamentos aca
bam direcionando a apliCação dos recursos. Precisamos
inverter essa lógica e cuidar primordialmente da saúde
da população, pois a doença é urna conseqüência.-

Isso sem falar na fisiologia, na corrupção, na
ideologização, no corporativismo e nas práticas mo
vidas a prestígio ou interesses pessoais que, na opi
nião do Ministro, são males que dominaram - e ain
da dominam fortemente - todo o sistema. "Aquilo é
um dragão. Atrás de cada porta que se abre há uma
fera à espreita.-

Os nomes das feras? A festejada - pelo presi
dente Fernando Henrique Cardoso - inabilidade polí
tica do ministro que resulta em, segundo FH, -trom
badas- eficazes, não chega a tanto. "Tenho de agir
com paciência, apostando no desmonte progressivo
de todas as 'igrejinhas', tapar os buracos do desper
dício, implantar a eficiência, descentralizar procedi
mentos mas aumentar o controle do Ministério e a
fiscalização dos resultados. Temos, em Brasília, de
estabelecer a política global e garantir sua aplicação.
A execução correta é responsabilidade de quem
está na ponta do sistema".

Por isso mesmo, para Carlos Albuquerque, é
urgente a municipalizayão, e, sem meias-palavras,
aponta que o Sistema Unico criado pela Constituição
de 1998 ainda não foi implantado porque no setor
não há interesse real em fazê-lo. Até junho, no en
tanto, pretende estar com 3.300 municípios integrados
doSUS.

-A descentralização significa perda de poder
dos grupos, e mesmo a esquerda, que em tese de-
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fende o SUS, na hora de aplicar resiste, porque que
bra monopólios, controles e manipulações políticas
que criaram toda essa sorte de distorções."

Por essas e por outras é que o Ministro não se
manifestou, de imediato e explicitamente, no caso
das mortes dos bebês nas unidades de terapias in
tensivas de hospitais públicos do Rio. "Faz 11 me
ses que tentamos negociar a transferência dos hos
pitais, e o que prevalece é uma briga entre o estado
e o município. As pessoas não assumem suas res
ponsabilidades, não têm consciência de cidadanias
e operam de forma departamentalizada. Se eu me
metesse na briga, ia assumir uma responsabilidade
que, ~a realidade, não é federal, e o problema não
seria resolvido, eles continuariam brigando entre si".

O Ministério entrou, na quinta-feira, apenas
para arbitrar a celebração de um acordo entre esta
do e município, pelo qual serão reabertos 17 leitos
neonatais nas UTI, dentro de 45 dias.

O que, na visão do Ministro, nem de longe rep
resenta solução. "Vou dizer uma coisa que pode sur
preender as pessoas. No Brasil não faltam leitos, es
tamos dentro do padrão da Organização Mundial de
Saúde, o que não existe é uma distribuição adequada,
que é um dos resultados da completa desorganização".

A morte dos bebês, na opinião de Albuquerque,
é um retrato da inversão da lógica do atendimento.
"Evidente que há uma pressão de demanda, mas
muitos deles morreram porque as mães não tiveram
atendimento correto, porque tinham problemas de
desnutrição. Isso acontece todos os dias, o ano
todo, no País inteiro".

Como não há postos de saúde devidamente
aparelhados, atendimentos de rotina acabam sendo
feitos nos hospitais, que, por não terem condições
para tal, prestam um mau serviço. "Há uma cultura
formada de que posto de saúde é coisa de pobre. A
esquerda ajudou também a formar a imagem de que
médico de família também, e, por isso, os médicos
se especializam cada vt;jz mais, sem perceber que
há um nicho de mercado rentável para essa atMdade."

Carlos Albuquerque não considera que esteja
fazendo um elogio à utopia: "Não é utópico, é lógico.
Até nos Estados Unidos, cujo modelo copiamos, já
existe um sério questionamento com redação a
isso."

Na questão do dinheiro, que reconhece pouco
(R$19 bilhões no orçamento deste ano), o Ministro
acha que já se consegue muito com remanejamen
tos e procedimentos que tiram do caminho uma série
de intermediários, reduzem o risco de fraudes e usos
políticos.

Cita como exemplo. o fim dos convênios para
repasse de recursos - onde sempre havia um políti
co como padrinho -, à criação do Piso de Atenção
Básica, pelo qual os municípios não recebem por
procedimentos aplicados, mas pelo número de habi
tantes. "Ninguém terá redução de dinheiro, mas, em
alguns casos, pelo novo critério, há aumentos de até
81 mil por cento."

Como não é político, o Ministro diz que entre
suas preocupações não está a pressa por resultados
urgentes até o final de sua gestão, no fim do ano. "O
conserto começa a aparecer a médio prazo. Vou
pavimentar caminho para quem vier depois. O im
portante é que a solução, ent>ora clifícil, não é ifTlXlSSíveI".

O SR. WELSON GASPARINI (PSDB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a situação dos Municípios brasileiros, no
que diz respeito ao equilíbrio orçamentário, é das
mais difíceis.

Gostaria de, neste instante, como Presidente
da Associação Brasileira de Municípios, entidade
que congrega' os 5.507 Municípios brasileiros, e inte
grante do Grupo Parlamentar Municipalista nesta
Casa, alertar as Lideranças partidárias e o próprio
Governo para a necessidade urgente de um diálogo
muito franco entre o Governo Federal, mais'especifi
camente as áreas econômicas - Ministérios da
Fazenda e Planejamento -, e os administradores
locais, como os Prefeitos, para que seja vista a gra
vidade da situação financeira das administrações
municipais em nosso País.

Há cidades que estão completamente paradas,
uma vez que o Prefeito não conta com os mínimos
recursos para a realização de obras e serviços públi
cos e sequer está conseguindo efetivar os pagamen
tos dos seus servidores, além de pagar as prestações
de parcelamentos conseguidos junto ao Governo
Federal para débitos como os do INSS.

Sr. Presidente, seria desnecessário falar neste
instante quais os motivos que levaram ao desequilí
brio das finanças das Prefeituras Municipais. São os
mesmos fatores que desequilibraram os orçamentos
nacional e estaduais.

Temos insistido nesta Casa sobre a importân
cia de o Presidente Fernando Henrique Cardoso dar
aos Prefeitos Municipais o mesmo tratamento que
deu e está dando aos Governadores de Estado na
negociação das suas dívidas para com o Governo
Federal. Os Governos Estaduais conseguiram e es
tão conseguindo negociar os seus débitos em até
trinta anos, com juros de 6% anuais. No entanto,
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este mesmo diálogo, esta mesma negociação não
está sendo realizada com as Prefeituras Municipais.

Milhares de Prefeitos de todo o interior brasilei
ro pedem-nos a abertura imediata desse entendi
mento com o Governo Federal. Em algumas cida
des, até o corte de energia elétrica nos próprios da
Prefeitura está sendo realizado por falta de paga
mento. Há servidores com atraso até do 13º salário
do ano passado. Várias folhas mensais de paga
mento encontram-se também em atraso. Tudo isso
precisa de um encaminhamento. A negociação, nos
mesmos termos que foi feita com os Governos Estaduais,
daria aos Municípios oportunidade de se equilibrarem.

Não estamos reivindicando, neste instante, ne
nhuma moratória, nenhum perdão. Queremos ape
nas que seja dada aos Municípios brasileiros uma
oportunidade de viabilizarem sua administração,
através da negociação e do parcelamento dos seus
débitos, como está sendo feito com os Governos
Estaduais. Com isso, o Governo Federal teria um
importante instrumento para a execução do programa
de desenvolvimento nacional.

Estamos vendo o processo de descentraliza
ção administrativa em pleno desenvolvimento. Hoje,
os Prefeitos Municipais recebem sobre os seus om
bros atividades e tarefas das mais importantes para
o nosso País e para as suas comunidades. Inclusive
áreas como educação, saúde, saneamento básico e
assistência social estão nos ombros dos Prefeitos
Municipais. S. Exas. não se acovardam perante essas
novas tarefas, mas querem realizá-Ias com eficiência
e êxito. Para isso, é preciso acertar esse passado.

Mais uma vez, desta tribuna, faço um apelo
aos Ministros da Fazenda e do Planejamento para
que imediatamente abram o diálogo com a Associa
ção Brasileira de Municípios, a fim de que tomem co
nhecimento do que está acontecendo nos Municí
pios brasileiros em face da gravidade do caos finan
ceiro que estão enfrentando.

Caso esse diálogo não seja aberto imediata
mente, milhares de Prefeitos farão uma marcha até
Brasília para, de viva voz, dizerem ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso da gravidade da situação
que estão enfrentando neste País.

Não é possível que esse silêncio continue. O
Governo tem o direito de não dar aos Prefeitos o que
pedem, mas não ouvir a reclamação, a angústia e o
desespero de milhares de Prefeitos é um absurdo.
Num processo democrático, não pode ser cortado o
diálogo.

O Ministro da Fazenda tem insistido em suas
declarações públicas que não há o que conversar

com os Prefeitos. Por que conversar apenas com os
Governadores? Porque os Governadores são fortes,
têm força política para esse diálogo? Se não é pos
sível atender aos Prefeitos, através da entidade que
os representa, então este diálogo terá que ser feito
diretamente com milhares de Prefeitos, quê aqui es
tarão a partir de março, se até lá não for aberto o
diálogo com o Governo Federal.

Durante o discurso do Sr. Welson
Gasparini, o Sr. Heráclito Fortes, 1º Vice
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Nelson trad, 2º
Secretário

o SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - O Deputado
Felix Mendonça cede o seu tempo à nobre Deputada
Sandra Starling, a quem concedo a palavra.

A SRA. SANDRA STARLlNG (Bloco/PT-MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srs.
Parlamentares, venho a esta tribuna comentar o
triste episódio, na minha opinião, da votação da cha
mada contribuição dos inativos na noite de ontem.
Há muitos dias, vimos anunciando e reanunciado,
como um prêmio de compensação aos brasileiros,
que o Governo, com a reforma da Previdência
Social, faria a concessão de proibir a contribuição
dos pensionistas e dos aposentados.

Toda a Nação brasileira, Sr. Presidente, foi
mobilizada em torno dessa questão, que é de justiça.
Não há exemplo de País que cobre daqueles que já
pagaram, durante todo o seu tempo de vida ativa,
para ter uma justa aposentadoria. Isso é ilógico. Não
há sistema previdenciário, não há sistema de solida
riedade social que possa exigir de quem já trabalhou
que continue a contribuir. Na realidade, os que estão
na ativa colaboram e contribuem, de maneira que
aqueles que vão para a inatividade possam ter,
durante sua vida, a subsistência garantida.

Mas, Sr. Presidente, ao que assistimos na noi
te de ontem? Gostaria de, antes de relatar aquilo a
que assistimos na noite de ontem, lembrar que aquilo
que foi feito pelo Governo não é novidade na história
política brasileira. Mesmo aqueles que não têm os
cabelos brancos, mas estudam, podem saber que é
muito comum o que foi feito. Inclusive, foi feito por
Getúlio Vargas, quando era ditador, no primeiro
período de seu Governo, foi feito exaustivamente
pelos Governos militares e continua a ser feito atual
mente. Refiro-me à manobra do morde-e-assopra,
segundo a qual os governantes cedem, às vezes, os
anéis para não perder os dedos, mas com a compe
tência de dividir os interessados, de modo que consigam
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cooptar para seu lado aqueles que, de outra forma,
ficariam contrários à medida que tomam.

Vou dar apenas um exemplo histórico, do qual
participei, embora pudesse dar vários e ocupar este
microfone por toda a manhã. Trata-se da greve, em
1980, nas universidades federais de todo o País. Ao
final de uma greve de mais de trinta dias, o Governo,
valendo-se da metodologia de que lhes falo, dividiu
os grevistas ao atender às reivindicações de algu
mas categorias em detrimento de outras. Ele, assim,
dividiu o movimento, acabou com a greve e conse
guiu fazer com que os professores e trabalhadores
universitários se dividissem diante dessa manobra.

Pois bem. Ontem, o que aconteceu aqui nesta
Casa foi rigorosamente isso, Sr. Presidente. O acordo
feito pelo Governo, que supostamente beneficiaria to
dos os inativos, trouxe uma divisão, que colocou este
Plenário à mercê da vontade do Governo. Dez Gover
nos de Estado já cobram a contribuição dos seus inati
vos. O que foi votado ontem vai,permitir que os demais
Governadores também passem a fazer essa cobrança.

Ora, Sr. Presidente, quem são os funcionários
públicos mais mal remunerados neste País? Os fun
cionários estaduais. Ontem, votou-se nesta Casa, mais
uma vez, e infelizmente com a conivência dos partidos
políticos, a velha máxima do Presidente Fernando
Henrique Cardoso: tudo para os ricos, nada para os
pobres. Os que foram ontem isentos da contribuição,
os chamados inativos, que não vão pagar, não são os
miseráveis funcionários públicos. Há uma parcela de
funcionários públicos federais que ganha pouco, mas
os beneficiados serão os que ganham os maiores sa
lários neste País dentro do setor público. Serão preju
dicados os serventes de escola, as professoras, os
bamabés dos Governos Estaduais.

A opção foi pelos ricos em detrimento dos pobres.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, não tive outro caminho
a não ser - dado o impedimento do Regimento Intemo,
já que sou uma aposentada - votar em branco.

Quero que essa minha denúncia seja divulgada
para todo o País. Mais uma vez houve um engodo.
Não se votou a isenção para os inativos, a não ser
para uns poucos que dela não precisam. Tudo não
passou de uma grande farsa dentro daquilo em se
que está transformando a política brasileira. O escri
tor Gore Vidal já tem chamado a atenção sobre a
política do espetáculo, onde só vale a versão, não
valem os fatos, onde só vale aquilo que dá o espocar
de flashes e não aquilo que, efetivamente, pode
melhorar a condição de vida de um povo, no caso, o
nosso.

Era o que tinha a dizer.

o SR. PEDRO WILSON (Bloco/PT-GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Parlamen
tares, poderíamos falar sobre a Previdência, mas
ilustres Deputados já se referiram a este tema que
certamente será abordado em março, quando o
povo tomar conhecimento de quem realmente ga
nhará com a reforma da Previdência. Quem ganha
rá? Os aposentados, os trabalhadores, os banquei
ros, a previdência privada, os bancos? Qual é o déficit
da Previdência?

Os jornais de hoje dizem que o Governo editou
uma medida provisória concedendo bolsa para pro
fessores das universidades públicas brasileiras. Sau
damos o Governo pela concessão dessas bolsas,
mas isso equivale à confissão de que não há uma
política salarial para professores e servidores das
universidades públicas. Os recursos humanos são
fundamentais nas universidades públicas. O ensino,
a pesquisa e a extensão dependem de professores,
técnicos administrativos, e servidores para desenvolver
uma educação à altura da responsabilidade e do
papel da ciência, da tecnologia da cultura para o
desenvolvimento nacional.

Ressaltamos também a questão do reajuste
de 28% para os servidores públicos, especialmente
para aqueles que trabalham nas universidades. E os
investimentos, as bolsas cortadas no CNPQ, a auto
nomia das universidades e a PEC n.º 370? O que
estamos fazendo em termos de educação superior,
infantil, fundamental e média e a respeito da questão
da reforma do ensino técnico e do ensino superior?

Sr. Presidente, elogiamos o projeto de iniciativa
dos Deputados João Fassarella, Padre Roque e
outros que o estão assinando, sobre a questão do
Fundo de Valorização do Magistério, dos valores
que hoje estão aquém das necessidades de investi
mentos em termos per capita - por aluno -, para va
lorizar o magistério e o salário do professor. Esta ini
ciativa visa corrigir os cálculos e ampliar a oferta de
recursos para o investimento no ensino fundamental,
fazendo com que a valorização do magistério seja
uma realidade no Brasil.

Sr. Presidente, igualmente saúdo os diferentes
Deputados da ANDES, os participantes do "
Congresso de Educação, realizado em Belo Horizonte,
no final do ano passado, o Deputado Ivan Valente e
outros Deputados que estão apresentando a propos
ta do Plano Nacional de Educação. Tem mais de um
ano a Lei de Diretrizes e Base e até agora o Governo
não enviou o Plano Nacional de Educação a este
Congresso. para que tenhamos uma lei, uma diretriz
para o desenvolvimento. da educação brasileira.
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Essa iniciativa é no sentido de colaborar, de trazer a Será reàlizada, hoje, em Goiânia, a IV Confe-
demanda das bases dos professores, servidores e rência Municipal de Sáúde. Oxalá, govemo e soeie-
de todos aqueles que lutam por uma educação Iiber- dade possam melhorar á saúde, a educação e a vida
tadora, qualificada., democrática, competente a serviço dos brasileiros.
do desenvolvimento nacionàl e principalmente da Aproveitamos ã. oportunidade para dizer que a
juventude brasileira. reforma da Previdência recém~aprovada tira direitos

Da mesma forma, saúdo a Folha de S. Paulo, dos aposentados e iança nas mãos de Governado-
que há mais de uma semana vem publicando ampla res e Prefeitos a contribuição para inativos. Onde va-
reportagem sobre a situação do ensino no Brasil, e mos parar? Na previdência privada dos bancos?
ohtem abordou a questão dos salários no País. Este é o desafio.
Lamentavelmente, meu Estado Goiás,possui um Era o que tinha a dizer.
dos menores índices de valorização do magistério,
com salário médio de apenas 191 reais para vinte O SR. IVAN VALENTE (Bloco/PT-SP. Sem re-
horas de trabalho. visão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

E os concursos, e a carreira docente, e a valo- na última terÇa-feira, apresentamos a esta Casa um
rização do magistério? E os recursos do Fundo de projeto de léi; assinado pelos Líderes dos partidos
Valorização estão realmente melhorando a educação de oposição epor mais cinco dezenas de Deputados
brasileira? E as fraudes nas matrículas? E a repetência, Federàis, que trata do Plano Nacional de Educação.
a evasão, a alfãbetização de adultos? Ainda temos Na verdade, este projeto de lei é a proposta da
mais de 20 milhões de adultos analfabetos no Brasil. sociedade Civil bra~i1eira, dos educadores brasileiros
Um país que hão investe na educação, não investe que se reimirar'n ao longo dos anos de 1996 e 1997
em seu presente e em seu futuro. em Belo. Horizonte, promovendo congressos com

Aguardamos mais realizações e melhor atuà~ mais de 5 mil participantes e construindo, a partir de
çãô .da Comissão de Educação desta Casa, ém debates e da contribuição de especialistas, educadores
1998. Em termos de educação, a Lei de Diretrizes e e das melhores cabeças na área de educação deste
Bases foi a grande. conquista dos últimos dez ànos País, Um Plano Nacional de Educação alternativo.
da sociedade brasileira que percebeu que a criança 9s partidos de Oposição e particularmente
precisa estar no jardim de infância, na creche, na es- este 13eputado que encabeça a proposta desse Pla-
cola, que o ensino fundamental é tão irnp6rtante no Nacional de Educação endossaram o projeto e
quanto o ensino médio, o ensino técnico e o ensino fazem questão de apresentá-lo à Câmara dos Deputados
superior. É investindo neste setor que poderemos ter e à &Jdedade brasileira como contraponto àquele
um Brasil melhor. Paises desenvolvidos como o Ja- que ainda não foi mandado pelo Governo.
pão, Rússia, Estados Unidos, Alemanha, Austrália, ,_ O Plano Nacional de Educação, preVisto na Lei
Canadá aplicaram maciçamente na educação; inves- de Diretrizes e Bases, já deveria ter sido remetido à
tem na educação há mais de cem anos. Câmara dos Deputados desde do dia 23 de dezem-

Educação não é gasto, é investimento, significa bro do ano passado. Apesar de o Governo estar
levar um país a desenvolver a ciência, a tecnologia, retehdo o projeto, tivemos acesso a uma minuta que
a cultura e os recursos humanos, obtendo, assim, nos mostrou claramente as limitações deste Govemo.
vida mais digna pàra todos os cidadãós. _ Nà verdade, enquanto o Plano Nacional de

Mais uma vez, saudamos a Conferência Nacio- Éducação, sugerido pelo Fórum Nacional de Educa-
nal dos Bispos do Brasil pelo lançamento da Campa" çãó e pelo 2º Congresso de Educadores Brasileiros,
nha da Fraternidade deste ano, hoje, quinta-feirai faíá em gastar 10% do PIB, no prazo de dez anos, o
em todo o Brasil, com o terna -Fratemidade e Edu" Plario Nacional do Govemo coloca corno meta máxima
cação", confirmando que a educação é um pontõ 6% ao PIB. Sabemos que essa proposta é demagó-
fundamental para o desenvolvimento brasileiro. gicà, na verdade, porque o Governo, em 1996, em

Além disso, congratulamo-nos com os Deputá- relação a 1995, gastou menos 0,7% em educação. E
dos Elias Murad, Adhemar de Barros Filho, dentre o OrÇame"to de 1998, em relação ao do ano anterior
outros, que hoje falaram sobre a saúde brasileira. - a ~xecLição de 1997 - também demonstra queda
Aprovamos a CPMF, e ti Saúde, que está intima- no investimento federal em educação.
mente ligada à educação, continua necessitando de SI". Presidente, a gestão democrática do plano
uma ação firme do Governo no que Sé refere a in- que ãpresentamos é tratada amplamente como um
vestimentos. desdobramento da Constituição Federal. O Plano



Durante o discurso do Sr. Ivan Valente,
o Sr. Nelson Trad, 29 Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Delgado, § 2 9 do artigo 18 do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Delgado) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Jair Bolsonaro.

O SR. JAIR BOLSONARO (PPB-RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
as votações polêmicas e as votações mais importantes
ganharam um novo ingrediente com a TV Câmara.

Ontem, por ocasião da votação da emenda da
Previdência, o Líder do meu parjido, por várias vezes,
encaminhou que o PPB recorriéndava o voto "sim".
O meu partido pode não ser o melhor, mas o nosso
Líder, no qual votei para a sua reeleição, nos dá
toda liberdade e nos respeita por ocasião dessas
votações.

Assim sendo, votei contrariamente à reforma
da Previdência. A princípio, ela não atinge de forma
negativa os militares. Se eu fosse raciocinar dessa
maneira, pelo fato de os militares estarem fora dessa
proposta de ontem, poderia ter votado favoravelmen
te. Todavia, com o pensamento nos servidores civis,
porque não posso admitir que a aposentadoria seja
permitida apenas após os 60 anos de idade, votei
contrariamente, pensando mais ainda nos demais
trabalhadores do País, porque, na verdade, a apo
sentadoria destes não será aos 60 anos de idade.
Sabemos que aqueles que porventura têm um em
prego, hoje em dia, e contam com mais de 40 anos
de idade, caso venham a perder o seu emprego, difi
cilmente conseguirão uma nova colocação; viverão
na informalidade até completar os 60 anos de idade,
mas não terão os 35 anos de contribuição. Susten
tar-se-ão da m~!1dicância, esperando os 65 anos de
idade para poderem se aposentar, ganhando nada
mais nada menos que um salário mínimo.

Pensando nessa perversidade para com os tra
balhadores deste País, de maneira geral, é que votei
contra a reforma da Previdência. Deixo claro que
não faço oposição radical ao Governo Fernando
Henrique Cardoso - em 90% das matérias voto con
tra ele. Levo em conta, sim, na maioria das vezes,
quem é o autor do projeto, para então começar a de
linear meu voto, favorável ou contrário. Quanto ao
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Nacional de Educação nada fala sobre gestão demo- tificação e marketing político podem responder à
crática do ensino. questão educacional. Não. É necessário, em primeiro

,,~E;m terceiro lugar, nosso plano estabelece pra- lugar, dize"r que existe verba para a educação, que a
zo~'e metas para a erradicação do analfabetismo, educação é prioridade e que este Governo tem que
para a universalização do ensino fundamental, do universalizar o ensino público e gratuito em todos os
ensino médio público e gratuito de qualidade e para níveis.
a expansão do ensino superior. O plano e a minuta
do Governo não têm condições de avançar porque
todas as propostas enviadas ao Congresso Nacional
- a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação, a aprovação da Emenda Constitucional
n.º 14, a tramitação da Emenda Constitucional
n° 370, que trata da autonomia universitária, e a
legislação complementar que o Governo vem trazendo
à baila - falam em desresponsabilizar o Estado com a
educação brasileira. Todas elas estão voltadas para
empurrar para os Municípios, para a sociedade civil
ou para a iniciativa privada as responsabilidades
com a educação, de modo que o plano do Governo
já vem corroído pela prática de redução de verbas
para a educação e de desresponsabilização com a
educação pública, gratuita e de qualidade.

Por isso, a sociedade civil brasileira organizou
se, antecipou-se e produziu uma proposta de Plano
Nacional de Educação que, com certeza, vai mobili
zar toda a sociedade brasileira para a questão edu
cacional, porque é patente hoje, em todo o Brasil,
que as filas nas escolas públicas, como o bingo efe
tuado pelo Governo Mário Covas para sortear vagas,
e a semana para tentar matricular as crianças nas
escolas do Governo Fernando Henrique Cardoso fo
ram um fracasso. As matérias que têm sido publica
das no jornal Folha de S.Paulo demonstram a falên
cia do sistema educacional brasileiro e a falta de ini
ciativa política para responder a este grande desafio
da educação, porque grande parte do Orçamento
nacional, correspondente a 48%, é consumida para
pagar juros das dívidas interna e externa brasileiras,
ou está sendo empregada para sonegação fiscal e
evasão de divisas que impedem maior investimento
na área social.

Finalmente, Sr. Presidente, queremos dizel
que o Plano Nacional de Educação que apresenta
mos, antecipando-nos ao plano do Governo, é, sim,
uma prerrogativa também do Legislativo. Na socie
dade civil está correndo um projeto de iniciativa po
pular que deve recolher mais de um milhão de assi
naturas e que, durante a tramitação do Plano Nacional
de Educação na Câmara dos Deputados e no Senado,
será entregue para dizer que a sociedade brasileira
quer influir decisivamente nos rumos da educação
nacional. Temos que acabar com a idéia de que mi!';-
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autor da proposta de reforma da Previdência, em prin
cípio, o meu voto foi contrário, porque não confio nele.

Sr. Presidente, falei no início do meu discurso
que em princípio os militares não seriam atingidos.
Disse isso porque formulei uma questão de ordem
no dia de ontem, levando em conta a Emenda Cons
titucional n.º 18, que foi publicada no Diário Oficial
da União de sexta-feira próxima passada.

É claro nessa nossa proposta que os §§ 42, 52

e 62 do art. 40 da atual Constituição aplicam-se não
aos servidores militares, mas aos militares, como é
chamada essa classe desde sexta-feira próxima
passada. O § 42 fala da paridade entre os ativos e
inativos e o 52 fala da integralidade das pensões, aí
incluídas, ,logicamente, as pensões militares. Na
proposta ontem votada, esses §§ 42 e 52 do art. 40
estão sendo modificados de forma radical.

Então, minha questão de ordem, que eu espero
seja resolvida na Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação da Câmara dos Deputados,!é 'para
que não seja uma emenda de redação de forma tão
rápida e tão abrupta, uma vez que não tivemos se
quer um mínimo de tempo para discutir e apresentar
emendas a essa proposta. Que ela seja considerada
na Comissão e seja garantida a paridade, de forma
integral, bem corno a integralidade da pensão dos
militares, conforme está capitulado na Emenda
Constitucional n.2 18.

Para concluir, Sr. Presidente, não posso admi
tir a questão do redutor. Não posso admitir que, por
que alguns coronéis de algumas polícias militares no
Brasil ganham seus 20, 30, ou 40 mil reais por mês,
ou porque alguns poucos servidores do Legislativo e
do Judiciário também ganham salário um tanto abu
sivo, venhamos a aplicar um redutor de até 30%
para quem ganha acima de 1.200 reais por mês.
Quem ganha dois, três ou quatro mil reais por mês,
não tem um bom salário.

Então, o redutor irá penalizar o trabalhador por
ocasião da sua aposentadoria. Para diminuirmos
essas discrepâncias teríamos que, entre outras coi
sas, lute.r para que a incorporação dos cargos em
comissão deixe de ser uma realidade. E estamos
aqui para isso.

Sr. Presidente, só com medidas dessa nature
za poderemos corrigir as distorções existentes e
dar condições para que, no futuro, os aposentados
possam ter um salário condigno até o final de sua
vida.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SIMÃO SESSIM (PPB-RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-

putados, à frente do prestigioso Ministério das Co
municações, Sérgio Motta tem-se desincumbido de
suas tarefas de maneira muito peculiar, mas nem
por isso, menos eficiente. As declarações bombásti
cas que já proferiu desde a assunção ao cargo não
deixam margem a dúvida: o Ministro quer tudo às
claras e não transige com o claudicante comporta
mento de algumas personalidades que teimam em
permanecer sob os holofotes.

Pode-se constatar a firmeza de caráter dessa
figura pública ao tomarmos conhecimento da recente
declaração de que o Ministério está em pleno pro
cesso de extinção, sem a mínima demonstração de
ciúmes ou disputa Dela manutenção do poder.

A propósito do anúncio de que, até julho deste
ano, todo o Sistema Telebrás estará privatizado, e
também de que o Governo está debruçado sobre o
projeto de uma lei postal - que permitirá a desestati
zação de alguns serviços oferecidos pelos Correios 
, o Ministro reafirma a proposta privatizante do
Governo Fernando Henrique.

Consideremos o desempenho da Telerj -Tele
comunicações do Rio de Janeiro S.A - para entrar
em sintonia com facetas da personalidade de Sérgio
Motta que, na maioria das vezes, passam desperce
bidas para jornalistas e para o público, de maneira
geral.

O Ministro - ao relembrar que a Telerj já foi por
ele definida como -tragédia nacional" - condena al
guns números apresentados pela instituição, que
não atingiu determinadas metas. Nem por isso Sérgio
Motta se furta a reconhecer que em outros objetivos
o desempenho foi brilhante, corno é o caso da habili
tação de telefones celulares no interior do Estado do
Rio de Janeiro, no ano passado. Previstas mais de
31 mil unidades, a empresa ativou 104.593 celulares.
Na capital, deu-se fato semelhante: dos 120 mil espe
rados, 170 mil entraram em plena operação.

Pelo bom desempenho, a Telerj obteve, em
1997, crescimento no lucro líquido da ordem de qua
se 300%, em comparação com o ano anterior, o que
lhe valeu posição de destaque entre as maiores em
presas integrantes do sistema Télebrás.

Para concluir, Sr. Presidente, congratulo-me
com o Sr. Ministro das Comunicações, desejando
que seu exemplo de firmeza e coerência se espraie
pelo País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. VANIO DOS SANTOS (BlocoIPT-SC.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Plenário da Câmara dos Deputados
votou no dia de ontem a reforma da Previdência e
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nós, da Oposição, cumprimos o nosso papel. Desde aprovação disso que o Governo chama de "reforma.
o momento em que a proposta de reforma chegou à Se o Governo quisesse acabar com os privilégios,
Câmara dos Deputados, o PT mostrou sua posição, ele o faria independente de uma reforma na Consti-
apresentou sua proposta. Um dos únicos pontos de tuição, pois tem instrumentos para isso. A própria
consenso com os governistas era o de que uma re- Constituição já estabelece um teto salarial. Mas exis-
forma se fazia necessária na Previdência, a discor- te muita gente no Governo que considera imoral
dância era sobre qual reforma se deveria fazer. alguém receber aposentadoria de forma precoce ou

E, em todas as reuniões de debates na Comis- ganhar altos salários quando é para os outros, mas,
são Especial e em plenário, deixamos claro o nosso quando é para si próprio, acha tudo muito bem-vindo.
entendimento de que a reforma teria obrigatoriamen- E, Sr. Presidente, além dos métodos inadequa-
te de passar por um debate com a sociedade, os dos utilizados na Comissão, do açodarnento na trami-
principais interessados na discussão sobre a 8eguri- tação da matéria, da falta de debate, da falta de espa-
dade Social, que envolve a saúde, a assistência social ço para a Oposição apresentar e defender suas idéias,
e a Previdência Social. do descumprimento ao Regimento, esta Casa transfor-

Defendíamos e continuamos a defender uma mou-se ontem num grande balcão de negócios, operado
previdência administrada de modo quadripartite, com a com a participação direta do Presidente da República e
participação do Govemo, empresários, trabalhadores e do Palácio do Planalto. São fartas as matérias de jor-
aposentados. Defendemos o combate à sonegação e nais que descrevem com detalhes o que ocorreu. Ci-
à fraude, a cobrança dos grandes devedores da Previ- tam nomes de Parlamentares, de Ministros, de parti-
dência Social, a melhoria dos benefícios sociais, o au- dos, de peSsoas envoMdas. Informam que foi grande
mento do salário mínimo, enfim, defendemos uma re- o volume de recursos liberado e prometido, em troca
forma que atenda objetivamente o segurado, não lhe de votóS de colegas Deputados e Deputadas e falam,
retirando direitos. Temos de fazer com que a Previdên- inclusive, do constrangimento sofrido por alguns Parta-
eia seja administrada de modo quadripartite, para se mentares ao longo desse processo.
tomar efetivamente pública, democrática, eficiente e Quero deixar registrados esses fatos e que se-
não podemos admitir que seus recursos sejam desvia- jam anexadas ao meu pronunciamento as matérias
dos para outras finalidades, muito menos que fiquem da Folha de S.Paulo, que mostra como o Presiden-
retidos pelo próprio Tesouro Nacional. te Femando Henrique operou essa barganha - e cita

Mas o que vimos nesta casa foi a aprovação de os valores -, e do Correio Braziliense, da jomalista
uma reforma cujo conteúdo é nefasto para os trabalha- Denise Rothenburg, que compara a Câmara dos
dores, para os aposentados e para os pensionistas. Deputados no dia de ontem com a Feira de Acari,

Sr. Presidente, essa reforma vai, sim, cobrar dos com a Feira de Caruaru, com a Feira do Rolo na
aposentados e dós pensionistas. A decisão tomada Ceilândia.lnclusive, Sr. Presidente, solicito a V. Exa.
ontem na Câmara não resolve esse problema. Aliás, que determine a divulgação dessas matérias nos
foi uma falácia do Govemo, que chegou a sinalizar à meios de comunicação da Casa.
sua própria base de sustentação que a cobrança da É lamentável que a Câmara dos Deputados,
contribuição dos aposentados e dos pensionistas era esteja estampada nos jomais de hoje dessa manei-
possível de se negociar. Mas essa reforma visa a aca- ra. E infelizmente, Sr. Presidente, são matérias ver-
bar com a aposentadoria por tempo de serviço, desvin- dadeiras, que trazem os nome das pessoas envolvi-
cuia do salário mínimo o teto a ser pago pela Previdên- das e as expressões usadas por elas, entre aspas.
cia. E já sinalizam, para o mês de março, a redução do Só lamento que os aposentados estejam sendo
valor a ser pago de R$1.200,OO para três salários míni- trocados por valores tão pequenos.
mos, ou seja, em tomo de R$360,OO. MATÉRIAS A QUE SE REFERE O ORADOR.

Mas, Sr. Presidente, o ponto mais importante Reforma Por 346 votos a 151, deputados aprovam
que tenho a registrar refere-se à falta de respeito em primeiro turno
para com os trabalhadores, com os sindicalistas, o texto governista que muda a aposentadoria
com as pessoas que vieram ao Congresso Nacional
acompanhar a votação da reforma da Previdência e CÂMARA APROVA EMENDA
que não tiveram condição de entrar. Quero também DA PREVIDÊNCIA
deixar registrado que entendemos corno golpe con- O Govemo conseguiu aprovar na Câmara dos
tra a classe trabalhadora e especialmente contra os Deputados a emenda da reforma da Previdência em
menos favorecidos, os métodos utilizados para a primeiro tumo, depois de acabar com a rebelião em
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sua base de apoio com o atendimento de pedidos e
a promessa de liberação de verbas.

As negociações tiveram participação direta do
Presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).
Ainda são precisas as votações em segundo turno
na Câmara e em dois turnos no Senado, além da
sanção presidencial.

Os deputados aprovaram o texto básico da re
forma, mas os pontos polêmicos serão votados ape
nas em março. Entre eles estão a idade mínima de
aposentadoria, o teto das aposentadorias e as
regras de transição.

O placar da votação de ontem registrou 346
votos a favor, 151 contrários e 3 abstenções. Para
aprovar a emenda constitucional, o número mínimo
de votos necessário era de 308 dos 513 deputados
federais.

A reforma da Previdência extingue a aposenta
doria por tempo de serviço e institui o tempo de con
tribuição, acaba com a aposentadoria proporcional e
cria um redutor de até 30% para os aposentados do
setor público.

Também institui idade mínima para aposenta
doria - 60 anos para homem e 55 para mulheres.
Esse dispositivo vai se aplicar apenas para quem
começar a trabalhar após a promulgação da emenda.

Quem estiver no mercado de trabalho até a
promulgação da emenda, seguirá a regra de transi
ção que fixa a idade mínima para aposentadoria em
53 anos para homens e 48 anos para mulheres.

A reforma fixa ainda em R$1.200 o valor máximo
do beneffcio pago ao trabalhador do setor privado e
cria o teto de R$12.720 (valor do maior salário de
ministro do Supremo Tribunal Federal) para o servi
dor público que se aposenta.

Os líderes governistas ainda não haviam defini
do se seria votado de forma separada o dispositivo
que trata da contribuição dos inativos.

A aprovação da reforma foi dentro do período
de convocação extraordinária do Congresso, corno
queria o Governo. A convocação termina amanhã.

Enquanto os deputados votavam, manifestantes
organizados pela CUT e por entidades de servidores
públicos protestavam no gramado em frente ao
Congresso contra a aprovação da emenda.

Barganha
Cerca de R$22 milhões serão distribuídos para

obras de infra-estrutura e saneamento necessárias
para reparar estragos provocados por variações cli
máticas decorrentes do EI Nino. O dinheiro será
usado para atender projetos patrocinados por
deputados aliados.

Os deputados estavam insatisfeitos com os cri
térios de distribuição do crédito suplementar de
R$150 milhões adotados pelo Secretário Fernando
Catão (Políticas Regionais). A dissidência atingia
parlamentares de praticamente todos os partidos da
base governista (PSDB, PFL, PMDB, PPB e PTB).

A pequena margem de votos favoráveis à
emenda, calculada pelos líderes aliados, obrigou o
Governo a negociar até o último momento.

FHC telefonou para a Deputada Dalila Figuei
redo (PSDB - SP) para pedir seu voto. O Líder do
Governo, Luís Eduardo Magalhães (PFL - BA), re
cebia os pedidos por meio de bilhetes no plenário e
dava solução com despachos à mão.

O Deputado Vadão Gomes (PPB - SP) não es
condia sua insatisfação. -Eles me prometeram da
outra vez. Agora tem de sair", gritava para Luís
Eduardo.

Para satisfazer exigência do PPB, FHC rece
beu Paulo Maluf, pré-candidato ao governo de São
Paulo, no Palácio da Alvorada no café da manhã.

Além das barganhas, o Governo cedeu pontos
da reforma para atender deputados que discorda
vam de parte das regras criadas para a aposentadoria.

O dispositivo que institui a contribuição previ
denciária dos servidores aposentados será retirado
da emenda.

Os governistas fecharam acordo para amenizar
as exigências dos critérios de idade e de tempo de
contribuição.

Pelo acordo, um projeto deverá isentar a co
brança previdenciária dos trabalhadores que com
pletarem os 35 anos(homem) e ao anos (mulher) de
contribuição.

No entanto, eles terão de continuar trabalhan
do até atender o critério de idade mínima de 60
anos, se homem, e 55, se mulher.

PLENÁRIO DA CÂMARA
VIRA FEIRA DE TROCAS

Para alguns era a Feira de Acarí (RJ), que,
como diz a canção, -tem de tudo, é um mistério-.
Para outros, era típica Feira de Caruaru (PE), onde
-tudo o que há no mundo, nela tem para vende'-.
Podia ser também a Feira do Rolo da Ceilândia
(DF), com direito à fiscalização do Secretário de Se
gurança Pública, Roberto Aguiar, que circulava nos
salões. Mas era o plenário da Câmara dos Deputados,
onde o Governo jogou todo o seu poder de fogo para
obter votos favoráveis à reforma da Previdência.

No lado direito do plenário, o Deputado Vadão
Gomes (PPB - SP) segurava o chefe de gabinete do
Ministério da Articulação Política, Mam Auléi:> 8artullo,



o SR. SERGIO AROUCA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela Liderança do PPS, para uma
Comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem a
palavra o nobre Deputado Sergio Arouca, que
dispõe regimentalmente de três minutos para
falar em nome da Liderança do PPS.

O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ." Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr.as e Srs. Deputados, em nome do Partido Popular
Socialista - PPS, faço alguns comentários sobre a
aprovação da reforma da Previdência ocorrida
ontem, quando passamos por um momento de
absoluta perplexidade.

Votamos uma emenda que poderia tirar do texto
constitucional a obrigatoriedade da contribuição dos
inativos e, simultaneamente, eliminamos um teto de
exclusão para qualquer tipo de contribuição.

A posição do PPS é acreditar que não se deba
teu ontem um projeto de mudança no modelo da
Previdência Social no Brasil, mas um projeto que
chamaria de retrovisor, porque ainda está tentando
recuperar e corrigir erros e distorções do passado.

Esse projeto, acredito eu, também tinha seu
lado positivo, porque conseguiu fazer algumas corre
ções.

A discussão de uma reforma completa do mo
delo previdenciário brasileiro não· aconteceu porque
o conceito avançado de seguridade que incluímos
na Constituição brasileira até hoje não conseguiu ganhar
vida.

Não pudemos, em nenhum momento, opera
cionalizar, em termos de política neste País, um con
ceito de seguridade que integrasse a ação social
com a Previdência e a saúde.

Estamos tentando tratar cada uma dessas
grandes questões da vida pública e social brasileira
de forma separada, como se não fossem integradas,
como se nada tivessem a ver uma com a outra.
Começamos então a fazer pequenas reformas de
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pelo braço: ·Veja se você dá um jeito naquilo lá. O da votação da reforma administrativa, só seriam
pessoal d~ Saúde me prometeu da outra vez e ago- transformados em dinheiro nas mãos dos prefeitos
ra eu quero a Iiber~ção para dar o voto·, cobrava quando a reforma da Previdência chegasse ao ple-
ele, para quem quisesse ouvir. A ·outra vez" a que o nário. A ordem agora é emitir as ordens de paga-
Deputado se referiu foi a votação da reforma admi- menta no primeiro turno, mas só Iiqi,;idá-Ias depois
nistrativa. A promessa era a liberação de recursos de toda a reforma aprovada.
para duas Santas Casas em São Paulo. Santullo Durante o discurso do Sr. Vania dos
respondeu que o pedido seria encaminhado. Santos, o Sr. Paulo Delgado, § 2!2 do art. 18

Na outra ponta, o Secretário de Políticas do Regimento Interno, deixa a cadeira da
Regionais, Fernando Catão, garantia os recursos presidência, que é ocupada pelo Sr. Nelson
que mudaram os votos do PMDB paraibano em rela- Trad, 2º Secretário.
ção ao texto básico da reforma. O preço: R$2 milhões
para obras em Campina Grande e João Pessoa.

O Deputado João Magalhães (PFL - MG) gri
tou e levou: ontem, 12 prefeitos mineiros lhe telefo
naram para dizer que não houve bloqueio do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM). ·Agora está
tudo bem. O Governo só vai bloquear na reediÇão da
medida provisória·.

. Convocado pelo Planalto para auxiliar na bus
ca de votos, o Presidente do PPB, Paulo Maluf, ou
viu a Deputada Alcione Athayde (PPB - RJ) solicitar
R$50 mil para a construção de uma acostamento na
rodovia que liga Campos a São João da Barra, no
Rio. Maluf ligou prontamente para o Ministro dos
Transportes, Eliseu Padilha: ·Ela já ia votar, mas es
tava triste porque a emenda dela ao orçamento não
tinha sido atendida. Quando é coisa de obra social,
eu faço. Estradas, escolas, isso é interesse público·,
defendeu Maluf.

celular
O Presidente Fernando Henrique também

participou da feira via Embratel. De celular na mão,
o líder do PSDB, Aécio Neves (MG), colocava
Fernando Henrique na linha para tentar mudar o
voto daqueles que não se rendiam aos apelos do
dinheiro para as bases. Um exemplo foi a Deputada
Dalila Figueiredo (PSDB - SP). ·Atende aqui, é o
Presidente·. O Deputado Chico Vigilante (PT - DF)
protestava: ·Desta vez eu vi! Assim é demais. O
Presidente quer influir nos votos dos deputados aqui
dentro do plenário·, gritava, ao microfone.

O Deputado José Genoíno (PT - SP), atento
às conversas que ocorriam longe das câmeras de
TV, era taxativo: •A feira está uma loucura! Só ouço
papos do tipo liberei dali, consegui um dinheiro aco
lá. O aposentado está sendo usado para tapar buraco
de estradas e fazer obras nos municípios·.

A barganha do Governo começou a ser articu
lada no final do ano passado. Em janeiro, o Correio
Braziliense antecipou que todos os convênios assi
nados em novembro e dezembro de 1997, período



Fevereiro de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 13 04313

retrovisor, sem a possibilidade de realizarmos uma
grande mudança na Previdência Social brasileira.

Não tenho dúvida de que, mesmo aprovada a
reforma da Previdência ontem, ainda está colocada,
diante desta Nação, a necessidade da reforma subs
tantiva da Previdência Social brasileira, cujo modelo
deve ser mudado para que ela seja democratizada.

Sr. Presidente, na sociedade moderna que
está nascendo neste final de século, cada vez mais
a democracia direta vai começar a se expressar e
alguns setores da sociedade não vão ser privatizados,
porque têm de ser desestatizados e tr~msforrnados

em espaço público.
A posição do PPS, anunciada ontem, é a de

desestatizar a Previdência e entregá-Ia aos trabalha
dores e aposentados, para que estes, e não mais o
Governo, possam administrá-Ia.

Não apenas a Previdência deve ser desestati
zada mas, também, os fundos de pensão, para que
eles não sejam instrumentos de políticas governa··
mentais e, sim, de políticas da sociedade brasileira.

A discussão do terceiro setor da sociedade, de
colocar a sociedade organizada nessa política, é
para criar mecanismos para slIa administração, que
não estão baseados no lucro, mas na cooperação,
na solidariedade e numa nova forma de enfrenta
menta de problemas.,

Por isso, a partir deste momento, considera
mos que continua aberto o debate sobre a verdadeira
reforma da Seguridade Social brasileira. Este, sim, é
um conceito moderno, avançado e deve ser tratado
como forma nova e criativa, abrindo novos horizontes
para a questão social no Brasil.

Muito obrigado.

O Sr. Nelson TI.ld, 2º Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pela Srf! Rita Camata, § 2Q do an. 18 do
Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Rita Camata) - Com a
palavra o Deputado Eduardo Jorge.

O SR. EDUARDO JORGE (Bloco/PT - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) ...:. Sr. Presidente,
Sr.as e Srs. Deputados, em primeiro lugar meus
agradecimentos a Aloysio Nunes, Zulaiê Cobra e
Domingos Leonelli, alguns dos Deputados que ouviram
minhas explicações sobre o absurdo que foi votar no
acordo proposto pelo PPB no chamado DVS da
contribuição dos inativos.

Não sou vice-Líder, por isso não pude falar e
nem encaminhar ontem. O que consegui, tentando
ser ouvido, foi no máximo esbravejar e discutir com
o Deputado Inocêncio Oliveira.

Vou ler o inciso do Senado:

As aposentadorias e pensões. serão
custeadas com recursos provenienteSf! dos
contribuintes, dos servidores e pensionistas
e do respectivo ente estatal, na forma da lei,
não incidindo contribuição sobre aposenta
doria e pensão de valor igualou inferior ao
limite máximo estabelecido para os benefícios
do Regime Geral de Previdência Social de
que trata o art. 201.

Ele diz que não é permitido cobrar contribuiçõ
es dos servidores que ganham menos que 1.200
reais, mas pode cobrar dos médios e grandes. Gente
que ganha aposentadoria de 1.500, 2.000, 3.000
(médios) ou gente que ganha aposentadoria de
6.000,8.000, 12.000 (grandes).

A intenção do Senado era a de que os traba
lhadores e os pequenos funcionários, que em geral
ganham até 1.200 reais, quando inativos, não pa
gassem contribuição, mas os que ganham acima
desse valor devessem pagar.

Vejam bem, o primeiro acordo que circulou por
esta Casa durante vários dias, que seria apresenta
do pelo Deputado Gerson Peres, do PPB, eliminaria
a cobrança para os que ganham acima de 1.200
reais, mas continuaria a proibição de cobrar dos pe
quenos, que recebem abaixo de 1.200 reais, como
acontece com os trabalhadores em geral. O objetivo
era proteger o servente, a atendente de enferma
gem, a professora e o médico que ganham 400 ou
500 reais. Portanto, neste primeiro acordo nem o
pequeno, nem o médio, nem o grande, pagariam
contribuições quando inativos.

Esse primeiro acordo, contudo, "foi para o vinagre".
Apareceu de última hora um segundo - pelo que sei,
patrocinado por algumas pessoas poderosas da
República, que pouca gente entendeu. Os que
entenderam não tiveram espaço para discutir.

O segundo acordo, votado efetivamente no
final da noite de ontem, simplesmente excluía todo
o § 10 do Senado, desconstitucionalizava-o. Ora,
qual é o raciocínio? Ao se desconstitucionalizar, dei
xa-se em aberto, nos âmbitos federal, estadual e
municipal, a escolha de cobrar ou não dos grandes,
médios e pequenos. Vejam bem, o Senado havia
explicitamente proibido cobrar dos pequenos.

Qual a conseqüência prática do segundo acordo
aqui votado? Abrir a possibilidade para a não cobrança
sobre os altos e médios salários; em compensação,
abre, a critério dos níveis federal, estadual e municipal,
a possibilidade de cobrar sobre a aposentadoria de
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qualquer inativo, até mesmo aqueles que ganham
muito pouco.

Como exemplo pegarei São Paulo, onde pes
soas que ganham aposentadorias de 200, 300 ou
400 reais, serventes, atendentes, professores etc.,
hoje já pagam cerca de 6% sobre suas pequenas
aposentadorias. Se fosse mantido o substitutivo dó
Senado neste ponto, esse desconto seria suspenso
e o seu valor incorporado às aposentadorias. Com a
aprovação do DVS do PPB, é evidente que o gover
no estadual continuará cobrando, como hoje, sobre
estas pequenas aposentadorias.

Não é incrível que liberais, sociais democratas
e socialistas que não estivessem anestesiados vo
tassem de olhos abertos em uma proposta que, ten
tando proteger grandes e médios funcionários, abra
a possibilidade de penalizar os pequenos?

Dizem que há acordo no sentido de que, por
enquanto, a cobrança não seja feita no âmbito federai,
apenas nos estados e municípios - o que já vem
ocorrendo.

Na tentativa de não taxar as grandes e médias
aposentadorias, estamos permitindo que governadores
e prefeitos continuem taxando serventes, atendentes,
professores, enfermeiros e médicos.

Fica o registro da insensibilidade, alguns
sabendo o que faziam; outros, provavelmente a
maioria, distraída lendo jornais, conversando, aten
dendo o celular, cochilando ou namorando.

Fica o registro da desatenção dos repórteres
políticos, que nada perceberam.

O SR. FERNANDO FERRO (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - srª Presidente, Sr.as e
Srs. Parlamentares, ontem foi concluído nesta Casa
o processo de estupro do Regimento e de violação
de todas as normas de convivência desta Casa.

pe forma avassaladora, a tropa de choque e a
tropa do cheque comandaram a Casa. Ao final, as
sistimos aos aplausos tímidos da base de apoio do
Governo, ao ver aprovado o texto central do projeto
de reforma da Previdência.

O que nos deixa perplexos - e acabou de falar
o Deputado Eduardo Jorge - é exatamente o calor
das mudanças de última hora e os proceâimentos
adotados para efetivamente prejudicar os mais po
bres e humildes. Há perversidade nessas iniciativas,
e espero que o tempo e a História julguem e conde
nem os responsáveis por esses crimes.

Infelizmente, assistimos ontem a esse desfe
cho trágico para a maioria do povo brasileiro, tudo
acontecendo sob o calor e os aplausos gerais. Veio
aqui oLíder do Governo e anunciou, de forma bom-

bástica: "Ou se aprova essa emenda ou o Real ex
plodirá", chantageand,o, ameaçando de forma menti
rosa o Plano Real com a reforma da Previdência. Ou
aprovaríamos aquela reforma ou o Plano Real iria
para o beleléu, para as cucuias.

Esse procedimento revela o nível de debate
político desta Casa, os argumentos falaciosos usa
dos para garantir o início da construção de uma polí
tica de previdência que, em síntese, busca a sua pri
vatização e privilégios para os banqueiros e empre
sas de seguridade deste País que, em última instân
cia, são os beneficiados da pseudo-reforma que aqui
se perpetrou.

Portanto, é com muita indignação que registra
mos essa passagem nesta Casa. Assistir, como as
sistimos ontem, ao desfile de figuras políticas nacio
nais chantageando, pressionando, ameaçando, se
duzindo com frases e cifrões colegas nesta Casa é
um verdadeiro acinte aos procedimentos normais
que deveriam reger a-vida parlamentar deste País.

O Presidente da República chegou ao cúmulo
de dedicar parte do seu tempo a fazer ligações para
Parlamentares. É inadmissível que em um País civili
zado e democrático, um sociólogo da estatura do
Presidente Fernando Henrique Cardoso se preste a
esse tipo de procedimento. Na verdade, esse fato re
vela a sua real estatura política, o seu novo currículo
político de agenciador, de barganheiro. S. Ex!! pare
cia negociar numa feira de escambo. Não quero
comparar o que aconteceu aqui com a Feira de Ca
ruaru, pois exijo respeito para com aquela feira, local
onde se transaciona com seriedade, com ética, onde
se cumprem os compromissos.

Aqui, não. Aqui houve escambo de segunda
categoria, envolvendo figurões da República que
perderam todo o pudor, desmascarando-se, chegan
do ao chão da política, patrocinando, ao final, a sua
vitória. Atenderam, assim, aos seus financiadores de
campanha, aos interesses dos ricos deste País.

Para finalizar minha manifestação nesta
manhã, srª Presidente, quero abordar outro assunto.

Quando o País se prepara para comemorar
seus 500 anos de descobrimento, trago a esta Casa
uma preocupação relativa à sua História. É tempo de
buscar a verdade. Estamos diante de novos fatos
que evidenciam a necessidade de revisão do que se
conhece até hoje sobre a descobertâ do Brasil.

Conforme documentos divulgados pela Prefei
tura de Cabo de Santo Agostinho, não foram os por
tugueses os primeiros a chegarem a esta terra, mas
os espanhóis - e pelo menos três meses antes de
Pedro Álvares Cabral largar sua âncora na Bahia.
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Isso mesmo, a comunidade de Cabo de Santo Agos
tinho, no litoral pernambucano, levantou dados histó
ricos que comprovam a chegada de frota de navios
comandada pelo espanhol Vicente Yanes Pinzon ao
Município do Cabo. A baía de Suape seria o Cabo
de Santa Maria da Consolación, citado pelo navegador
como primeiro ponto avistado do País.

Eram três naus - Fralia, Pinta e Nina - que
partiram de Paios, Espanha, em novembro de 1499.
No comando estava o experiente Vicente Pinzon,
que já havia participado da viagem de Cristóvão
Colombo, em 1492. Pinzon chegou ao Brasil, ao
Cabo de Santo Agostinho, localizado a quilômetros
do Recife, no dia 20 de janeiro de 1500, aportando
na bacia de Suape. Pedro Álvares Cabral teria
chegado à Bahia somente em abril desse ano.

Tais fatos são confirmados por historiadores
consagrados, como Flávio Guerra, Capistrano de
Abreu e Pereira da Costa. Estamos, portanto, diante
de uma.nova versão para a descoberta da terra
pátria, o que nos remete à necessidade de recontar
nossa história nas escolas do País.

Apesar das evidências históricas, deve-se louvar
a iniciativa Cio atual prefeito do município, Elias
Gomes, que, visando ao aprofundamento dos es
tudos, fechou acordo de pesquisa com a Universidade
Federal de Pernambuco. O Departamento de Arqueo
logia da UFPE vai fazer uma análise sobre a ques
tão, apresentando um parecer definitivo, com a finali
dade de evitar outras especulações. Paralelamente,
a UFPE fará o levantamento de todos os monumentos
históricos do Cabo de Santo Agostinho e o resgate
de danças e comidas típicas da região.

É importante frisar que o governo espanhol
acata a versão do primeiro descobrimento ter sido
feito por Vicente Pinzon. Nesse contexto, a Embai
xada da Espanha assinou convênio com a prefeitura
do município pernambucano tomando coirmãs as ci
dades do Cabo de Santo Agostinho e Paios, na
Espanha, onde nasceu Vicente Pinzon.

Portudo isso, Sr.as e Srs. Parlamentares, fica o
nosso alerta aos estudantes, aos educadores e às
autoridades do País para que revisemos a nossa
História.

Mais que uma polêmica, interessa-nos o resga
te histórico e a busca da verdade, para que possa
mos assentar nosso País sobre bases históricas efe
tivamente verdadeiras. A busca das origens da nos
sa nacionalidade é um dever histórico e ético do qual
não podemos ter dúvidas. No tempo das "descober
tas·, a disputa da hegemonia política sob a égide de
acordos internacionais, como o Tratado de Tordesi-

lhas, interferiu nos momentos iniciais de nações que
dali resultavam. As conseqüências se manifestavam
posteriormente em conflitos étnicos, raciais, religio
sos e nacionais. O Brasil, portanto, não é exceção.

Guardadas as devidas proporções, a divergên
cia histórica agora resgatada pela Prefeitura do
Cabo de Santo Agostinho faz parte da necessidade
desse ajuste histórico que ora reMndicamos e apoiamos.

O SR. LUIZ MAINARDI (Bloco/PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr- Presidente, Sr.as e Srs.
Parlamentares, também quero falar sobre a votação
de ontem, mas muito mais sobre o método de se
debater e decidir matéria como essa.

Assistimos, srª Presidente, ao País inteiro
apreensivo com relação às mudanças na Previdên
cia Social. O conjunto da sociedade, representado
pelos trabalhadores, suas entidades sindicais, as
centrais sindicais, não só a CUT, mas CGT e a Força
Sindical, as entidades dos aposentados e pensionistas,
enfim, por todos os que foram trabalhadores ot1 que
são trabalhadores, manifestou-se contrariamente a
essa reforma da Previdência.

Quem ouvimos defender essa reforma, além
do Governo e de seus apoiadores? Alguns grandes
empresários. Como pode esta Casa decidir assim
matéria que diz respeito a dezenas de milhões de
brasileiros que se opõem a essas mudanças porque
lhes são prejudiciais? Como pode uma Casa de rep
resentação popular virar as costas às pretensões
dos milhões de brasileiros que não queriam esse
tipo de reforma?

Faço estas indagações porque temos a res
ponsabilidade de representar exatamente esses mi
lhões de brasileiros. E para quem seIVe a Previdência?
Será que seIVe para os governos que eventualmente
estão à testa do Poder Executivo? Será que a Previ
dência seIVe a alguns Parlamentares ou aos gran
des empresários? Ou será que a Previdência tem
como grande objetivo garantir o futuro dos trabalha
dores brasileiros? Se é isso, por que não podemos
ouvir o conjunto da sociedade? Por que temos de
votar exatamente contra os interesses manifestados
por meio das cartas, dos fonogramas, das ligações
telefônicas e do contato pessoal na rua, na praça, na
fábrica, nos nossos gabinetes? Por que temos de
nos opor ao conjunto da sociedade? Por que tanta
arrogância e prepotência por parte de um Governo
que quer empurrar goela abaixo uma reforma sabi
damente prejudicial aos trabalhadores? Daqui a dez,
quinze ou vinte anos, haverá não alguns milhares de
pedintes na rua, mas milhões de velhinhos que estão
hoje na economia infonnal e não vão aposentar-se.
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Quem somos nós para contrariar a sociedade?
Por que não temos a humildade de admitir que a
Previdência é de todos os brasileiros? E, sendo as
sim, por que não debatemos esta reforma durante
um, dois ou três anos para construirmos uma previ
dência solidária, justa, efetivamente pública e não
estatal? Porque este Governo é hipócrita: diz que
quer um Estado mínimo, mas faz com que a Previ
dência seja cada vez mais estatal, para fortalecê-Ia,
aumentar seu superávit e, depois, entregá-Ia, claro,
para a iniciativa privada. Esta é a realidade.

Nós deveríamos chamar trabalhadores, empre
sários, aposentados e o próprio Govemo para discu
tirmos o futuro da Previdência, fazendo projeções,
cálculos, a fim de incorporarmos os milhões de tra
balhadores que não contribuem e garantirmos uma
Previdência justa. Infelizmente, não é a isso que as
sistimos. Hoje, vemos a arrogância e a prepotência,
o mais forte derrotar o mais fraco.

Dizem que a Oposição não tem proposta, não
quer nada com nada. Enfim, para os prepotentes e
poderosos ela não existe. Mas nós, da Oposição,
temos a consciência tranqüila de estarmos corres
pondendo aos anseios da sociedade, de milhões e
milhões de brasileiros que serão atingidos e prejudi
cados por esta reforma.

Ainda temos a oportunidade de mudar isso.
Basta sermos mais humildes e menos arrogantes ao
acharmos que um instituto dessa importância, com
ao bilhões de arrecadação e um potencial de 200
bilhões, possa ser administrado apenas pelo Poder
Executivo. Vamos transformar a Previdência Social
em uma entidade pública, com a participação de todos!

O SR. EUR[PEDES MIRAN~A (Bloco/PDT 
RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as

e Srs. Deputados, inicialmente gostaria de lamentar
a. votação ocorrida ontem, quando os trabalhadores
brasileiros foram derrotados. Gostaria, inclusive, de
me referir ao discurso pronunciado pelo Deputado
Fernando Gabeira. Ninguém se manifestou favora
velmente à proposta, a não ser aqueles que tinham
interesses diretos, no caso os banqueiros e as segu
radoras. Esta é a grande verdade.

Todos nós sabemos que 57% dos trabalhado
res vivem na informalidade. Estes tiveram um prejuí
zo muito grande. Os outros, evidentemente, também
serão prejudicados.

Gostaria de deixar registrada minha decepção
em virtude de estarmos na Câmara Federal para
representar os interesses do povo que nos elegeu 
o trabalhador da iniciativa privada, o servidor públi
co, o aposentado, o pensionista - e, no entanto, ter-

mos votado contrariamente à vontade desse mesmo
povo. Ontem ficou evidenciado que, na verdade, o
discurso da época de campanha está muito longe da
realidade do plenário da Câmara Federal.

Gostaria também, Sr' Presidente, de lamentar
o estado em que se encontra a BR-364, uma rodovia
muito importante para o Estado de Rondônia e toda
a região Norte. O Ministro dos Transportes, Eliseu
Padilha, vive apresentando dados, mostrando ser
bom em matemática, mas, lamentavelmente, S. ExA
não está bem informado a respeito da BR-364, que é
da competência do seu Ministério. Os caminhoneiros
do meu estado já ameaçam fechar aquela rodovia
tão importante, o que vai causar prejuízos para os
Estados de Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima.

Entendo que o Ministro dos Transportes deve
ria preocupar-se muito mais com sua Pasta, com o
estado da BR-364, que se encontra quase intrafegá
vel, do que em fazer conta para saber quantos votos
o Governo poderia ter ou deixar de ter, esquecendo-se
das obrigações Pertinentes à sua Pasta.

Gosta,ria de lamentar, mais uma vez, o ocorrido
ontem.

O SR. CUNHA LIMA (PPB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - srª Presidente, Sr.as e Srs.
Deputados, ocupo hoje esta tribuna para registrar
nos Anais desta Casa e também para alertar toda a
Nação que o Estado de São Paulo, em poucos dias,
estará vivendo o maior caos que já poderia ter acon
tecido em relação ao ensino fundamental em todo o
nosso País.

Saibam os senhores que no mais rico estado
brasileiro não há carteiras para uma grande parte
dos alunos matriculados em quase todas as escolas
estaduais. Isso, sem falar nos alunos que não
conseguiram matrículas.

No primeiro dia de aula, muitas escolas estam
pavam cartazes .dizendo que as séries tais e tais po
deriam voltar para casa pois não havia lugar para se
sentar.

E não é só isso, Srs. Deputados. Na maioria
destas escolas também tinha avisos, segundo mora
dores que procuraram até as rádios da cidade, para
dizer que foram informados pela escola que não
teriam professores para todas as disciplinas e que
isso só seria resolvido daqui a uns dois meses.

Recentemente o Sr. Mário Covas, num ato me
ramente político, saiu distribuindo centenas de com
putadores em diversas escolas com direito a festa e
comício, só que em muitas delas não há cadeiras
para os alunos sentarem nem mesmo diante do qua
dro-negro quanto mais para usarem os computado-
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res. Só que em suas propagandas na tevê está tudo
lindo e maravilhoso. O maior exemplo de propagan
da enganosa que já vi em toda a minha vida.

E pasmem! Com todos estes problemas, o Sr.
Mário Covas anurx:iou que irá demitir 16 mil professores.

Isso é um contra-senso. Ou o Sr. Mário Covas
perdeu o juízo de vez, o:.: (Jstá querendo fazer guerra
política usando a população corno bucha de canhão.

Agora, em São Paulo, além de muitas crianças
terem de estudar cerca de 15 quilômetros longe de
casa, não há cadeiras suficientes na escola e não
haverá professores de diversas disciplinas durante
um bom tempo. Isso é demais.

Como Deputado eleito por São Paulo, não posso
me calar diante de tanta irresponsabilidade.

E nem pensem os senhores que existe alguém
para dar uma explicação para todo este caos. Quando
foi para anunciar este tal plano de economia e de
mudança, o próprio Sr. Mário Covas veio para a tele
visão. Agora, para explicar o caos, ninguém aparece.
Os jornalistas tentam saber o que está acontecendo
e dão com a cara na porta.

E não pára por aí o caos no ensino em São
Paulo.

Já está anunciada para daqui a alguns dias
uma greve geral dos professores, que assim como
eu e grande parte da população, não estão enten
dendo porque demitir professores se não há profes
sores para todos os alunos.

Portanto, srª Presidente, Srs. Deputados, fica
aqui o meu alerta à Nação sobre o caos anunciado
que o Sr. Covas estará provocando em São Paulo,
enquanto nós todos e até o Governo Federal esta
mos preocupados em colocar todas as crianças na
escola.

E eu queria aproveitar esta oportunidade para
enviar um recado para a Secretária de Educação
Estadual de São Paulo: seja um pouco mais humilde,
desça do pedestal em que a senhora subiu e procure
ouvir a população e os profissionais de educação
para não cometer erros tão infantis como sua Secre
taria vem cometendo.

E ao Sr. Covas aqui vai também um recado:
sabemos que o senhor está desiludido com a política
e já anunciou que vai abandonar a carreira, só que
por favor pare de destruir o nosso Estado mais do
que o senhor já destruiu.

Gostaria que meu pronunciamento fosse publi
cado no jornal Hoje na Câmara e divulgado no
programa A Voz do Brasil.

O SR. ANIVALDO VALE (PL - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - srª Presidente, Sr.as e Srs.

Deputados, em pronunciamento na cidade de Belo
Horizonte, em Minas Gerais, neste último fim de se
mana, o Sr. Ministro Arlindo Porto, da Agricultura,
defendeu a adoção de medidas enérgicas para con
ter as invasões lideradas pelo Movimento dos Traba
lhadores Rurais Sem-Terra, cujas ações vêm provo
cando "instabilidade no campo".

Ainda na semana passada, defendi nesta Casa
a adoção de medidas pelo Incra para coibir o abuso
que vem ocorrendo em meu Estado, o Pará. Estra
nhamente, o abuso a que se referiu o Ministro, no
Pará, não diz respeito aos trabalhadores sem-terra,
mas, sim, aos atos praticados e estimulados pelo
representante regional do Incra.

Entendo, meus caros Parlamentares, que é
justa a luta dos trabalhadores que, na busca de me
lhores oportunidades, exigem, como brasileiros, o
direito a uma parcela de terra para sua manutenção
e a de sua família.

Acredito nos objetivos e tenho apoiado os es
forços dos nossos Governantes que, ao estabelece
rem regras para o trato do assunto, procuram de for
ma ordenada e legítima preservar os direitos das
partes, observando os princípios constitucionais.

O que me preocupa, entretanto, são as conse
qüências de ocupações que, ao desrespeitarem prin
cípios legais, colocam em risco a tranqüilidade da re
gião e das famílias que de alguma forma são envol
vidas nos conflitos. O que lamento, e deve preocu
par todo o País, são as atitudes daqueles que, falan
do em nome do Governo, como é o caso do Supe
rintendente do Incra no Pará, exacerbam em suas
prerrogativas e, irresponsavelmente, estimulam a in
vasão de terras já declaradas oficialmente, pelo pró
prio órgão que representam como impróprias para
assentamento.

Isto, senhoras e senhores, é incompreensível,
é abuso de poder, é extrapolação de direitos consti
tucionais, é mau uso do dinheiro público, é desvir
tuamento do programa governamental de reforma
agrária, é desrespeito aos cidadãos que pagam im
postos, e mais, é levar a instabilidade àqueles que
trabalham no campo, é expor irresponsavelmente vi
das humanas.

Contra essas atitudes eu me rebelo e clamo
por medidas enérgicas do Governo. Se aqueles que
o representam no Estado não são capazes de cumprir
sua nobre missão, o mínimo que se espera é que o
Presidente do Incra, Sr. Milton Seligman, determine
uma avaliação responsável dos atos ali praticados.

Devo afirmar que nós, paraenses, não quere
mos e não aceitaremos passivamente um novo Eldo-



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem. a
palavra o nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero pro
testar contra a forma como ocorreram as várias ne
gociações ontem na votação da Previdência, no sen
tido de ser aprovada uma reforma que, todos nós sa
bemos, efetivamente, traz uma série de prejuízos
aos trabalhadores de uma forma geral. E temos cer
teza de que todos esses detalhes serão sentidos ao
longo do tempo, logo após a regulamentação - até
porque vários aspectos acabarão sendo definidos
por medidas provisórias.

Inclusive, a alegação de que aqueles que têm
direitos estarão garantidos, lamentavelmente, ao longo
do tempo, perceber-se-á que, na verdade, acabaram
sendo logrados, ainda que algumas propagandas
tenham sido dirigidas nesse sentido.
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rado dos Carajás em nosso estado. Não podemos É lamentável que tenha acontecido isso. Tenho
mais conviver com conflitos que castigam a população certeza de que o tempo será o senhor da razão e
e expõem a vida de pessoas inocentes. acabará mostrando que lamentavelmente tínhamos

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Parlamentares, razão e aqueles que acreditaram no "canto da se-
parece-nos que estão querendo plantar na Transama- reia" verão que, efetivamente, estarão sujeitos a um
zônica a semente do conflito, buscando boi de piranha, afogamento, porque, na verdade, não encontrarão
já que estão &meaçados de cancelamento cerca de "pé" para darem razão aos argumentos que os levaram
300 títulos concedidos pelo Incra. Será que no a proceder dessa forma.
passado o Incra errou na concessão desses títulos? Ao encerrar meu pronunciamento, quero regis-

Se é esta a missão, cancelar os títulos, que trar a imparcialidade do nosso Presidente, Deputado
seja cumprida dentro dos ditames legais, com sere- Michel Temer, que, durante todo o período da
nidade e paz. Se, entretanto, o conflito for o preço do convocação extraordinária, ao tratar de uma matéria
cumprimento desses objetivos, que o Ministério da extremamente polêmica, soube atender a um lado e
Justiça responsabilize os envolvidos, a começar pelo outro, sem privilegiar qualquer um dos dois. Tenho
Superintendente do Incra que, no encaminhamento certeza de que a condução dos trabalhos feita pelo
de suas obrigações, estimula a discórdia e expõe a Presidente Michel Temer foi extremamente impor-
vida de pessoas inocentes, numa demonstração tante para a democracia e a própria solução ocorrida
explícita de sua administração nefasta. durante a convocação extraordinária demonstra a

Finalmente, conclamo o Sr. Governador do tranqüilidade com que V. Exª dirigiu os trabalhos.
Estado, o Sr. Ministro da Política Fundiária, o Supe- Sinceramente; meus cumprimentos. Tenho cer-
rintendente do Incra e até mesmo o Presidente da teza de que o faço com tranqüilidade da mesma forma
República, a trazerem as partes conflitantes para o com que tive a oportunidade de fazê-lo em outros
campo do entendimento, à mesa de negociação, na momentos. Ainda ontem, antes da votação, conver-
qual será possível encontrar soluções civilizadas. sei com V. EXª que externou sua preocupação, inde-

Peço autorização a V. EXª para que o meu pro- pendente do resultado, com o transcurso normal da
nunciamento seja publicado no jornal Hoje na sessão. Por isso, faço esse comunicado pessoal-
Câmara e divulgado no programa A Voz do Brasil. mente, como já o fiz na terra natal de V. EXª, Tietê,

Era o que tinha a dizer. na última semana, diante de milhares de pessoas,
atestando e comprovando a imparcialidade na

Durante o discurso do Sr. Anivaldo condução dos trabalhos.
Vale, a srª Rita Camata, § 2º do art. 18 do Parabéns, Presidente Michel Temer.
Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB - SC.
Temer, Presidente. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Sr.as e Srs. Deputados, os estados da região Sul,
entre os quais Santa Catarina, praticamente já apro
veitaram todas as áreas adequadas às atividades
agropecuárias. Eis porque, desde a década de 1970,
o Brasil presencia correntes migratórias que levam
os sulistas para as regiões do cerrado brasileiro. Da
Bahia a Rondônia, de Roraima a Goiás, os gaúchos,
catarinenses e paranaenses estão levando sua
experiência minifundiária, contribuindo expressiva
mente na rnodeIagem de um novo perfil do i1terior brasileiro.

O cerrado e a vegetação típica dos planaltos
do interior do País, e a ocupação dessas áreas per
mitirá ao Brasil integrar-se à América do Sul e a si
mesmo, em vez de permanecer eternamente voltado
para o mar, nostálgico da África e da Europa.

O potencial de uso dos cerrados está longe de
ser esgotado; mesmo se deixarmos intocada uma
área de 77 milhões de hectares, ou o equivalente a
duas vezes o território alemão, ainda teremos 80
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milhões de hectares disponíveis. Se apenas 25%
dessa área fosse usada para a produção da soja, o
Brasil tomar-se-ia o maior produtor mundial daquele
grão, obtendo uma receita de 10 bilhões de dólares,
dois bilhões a mais do que o atual déficit comercial.
O uso dos outros 60 milhões de hectares tomaria o
Brasil hegemônico no controle do mercado agrícola
internacional.

Hoje, utilizamos pouco mais da metade de nos
so potencial, 47 milhões de hectares de cerrado, dos
quais apenas 12 milhões para a agricultura, 35
milhões sediam a pecuária extensiva, cuja pro
dutividade pode ser enormemente aumentada. Pois
bem, estes 47 milhões de hectares foram responsá
veis, em 1993, por 38,5% da produção nacional de
carne, quase metade da produção de soja, 23% da
produção de milho e 20% do arroz, do feijão e do
café, culturas típicas de áreas mais litorâneas. O
aumento de produtividade dos cerrados, de 1975 a
1993, correspondeu a 67% para a soja, 72% para o
milho, 17% para o arroz, 48% para o feijão e 62%
para o café. Esses números representam milhões de
toneladas em quase duas décadas, e representam,
também, a alteração do perfil agrário brasileiro.

Já que o cerrado é capaz de produzir tantas
riquezas, faz sentido defender um programa gover
namental para acelerar o assentamento de colonos
na área. Além de assim conseguirmos interromper o
êxodo rural e o inchaço das capitais, essa "marcha
para o Oeste", ao criar riqueza agrícola, estará crian
do também inúmeras cidades de porte médio, justa
mente o tipo de cidade que tem garantido, no Brasil,
a melhor qualidade de vida para seus habitantes.

É importante lembrar que os agricultores que
estão ocupando os cerrados têm grande produtivida
de per capita, que é mais importante do que a pro
dutividade por área, quando se trata de medir o
bem-estar da população. A agricultura mecanizada
de uma área de 200 hectares de soja rendeu cerca
de 2.000 reais mensais, em 1996, mantendo uma
classe média importante para a modelagem do Bra
sil que está surgindo a partir do interior, e não mais
das capitais. Ressalto que o plantio de soja nos cer
rados cresce a taxas assombrosas: de 270 mil
hectares em 1992/93 para um milhão e meio em
1996/97, ou seja, 500% de aumento real em apenas
quatro anos.

É importante lembrar o papel do Governo nes
sa expansão; afinal, órgãos como a Embrapa reali
zaram pesquisas vitais para aumentar a produtivida
de do cerrado. Ora, a atividade agrícola tem grande
capacidade de absorção de mão-de-obra não esco-

larizada; além de diminuir o desemprego, diminui
também a inflação e o bem-estar social, ao aumentar
a oferta dos alimentos básicos. Gera também fartas
divisas internacionais, sendo perfeitamente capaz de
reverter o déficit que hoje assombra nossa balança
comercial.

Portanto, é perfeitamente desejável que a Re
pública continue a ensejar esforços destinados a
promover a agricultura nos cerrados; o interior do
Brasil não será colonizado por senhores portugue
ses e escravos africanos, mas por brasileiros livres.
Esse tipo de colonização está criando um Brasil que
certamente poderá enfrentar, com mais força, o
próximo milênio.

O SR. FELIX MENDONÇA (PTB-BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, confesso-me consternado ao ocu
par esta tribuna para um registro que nos enche de
pesar e dor. O ~unicípio de Mutuípe, na Bahia, está
de luto com o falecimento da ex-Prefeita Clélia Re
bouças, que exerceu o Governo da cidade por três
mandatos.

O desaparecimento da ex-Prefeita Clélia
Rebouças repercute em toda a região do Jequirica,
pois era ela uma expressão da política baiana, com
uma folha de serviços imensa reconhecida inclusive
por l:Q..I8Ies que não seaitlavamcorro seus correrlQbnárbs.

Clélia Rebouças pertence a uma família de tra
dição política regional, mas de ressonância em todo
o Estado, pois seu pai liderou com outros com
panheiros a emancipação política do Município de
Mutuípe e seu esposo se consagrou como um dos
Prefeitos da cidade, que se incluem na história da
Bahia por ter alcançado o cargo de Secretário de
Governo, em Salvador.

A trajetória política da ex-Prefeita Clélia Rebouças
marca também, Senhor Presidente e Senhores
Deputados, a luta da mulher pela conquista de um
espaço importante na administração publica do País,
para a qual trouxe contribuição inestimável na visão
moderna de integração e participação na sociedade.

Ao fazer este registro Sr. Presidente, Srs. De
putados, interpreto o sentimento de profundo pesar
que toma conta hoje de toda a população de Mutuípe,
que perde uma figura ímpar da sua vida política,
administrativa e social. Seus amigos, parentes e
correligionários prestam-lhe hoje as homenagens
que, sem dúvida, consagrarão a vida de uma mulher
que soube amar e ser amada e que será lembrada
pela sua imensa capacidade de servir.
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Mutuípe, que perde hoje a sua ex-Prefeita Clé- O SR. DILSO SPERAFICO (PSDB-MS. Pro-
lia Rebouças, saberá reconhecer o seu valor e alçá- nuncia o ~eguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e
la ao pedestal de exemplo para os pósteros. Srs. Deputados, venho perante esta Assembléia

Era o que tinha a dizer. para comunicar que estou apresentando projeto de
O SR. MOISÉS BENNESBY (PSDB-RO. Pro- lei nesta Casa proibindo a propaganda de bebidas

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e alcoólicas no rádio e na televisão.
Srs. Deputados, venho à tribuna desta Casa, na tar- A guerra que se trava contra o fumo, hoje em
de de hoje, para falar de um tema que muitos falam, quase todo o planeta, deve ser também deflagrada
mas, no entanto, poucos praticam: cidadania. contra o álcool.

Quero falar da cidadania como conquista pessoal, O alcoolismo é com certeza o pior dos vícios
aquela que se refere ao indivíduo que procura manter a que degrada o ser humano. Destrói famílias, empre-
relação de harmonia com o meio, transformando-se em gos, causa acidentes, homicídios, afeta não só o vi-
função do social e do político, acompanhando as profun- ciado como também aqueles que o cercam. Quantas
das mudanças do mundo, agindo conscientemente 50- tragédias o álcool tem causado na humanidade,
bre seu contexto em favor da unidade, num fechado quantas famílias diretamente afetadas pela bebida,
compromisso com o universo globalizado. quantos chefes de família hoje choram atingidos

Falo da verdadeira cidadania, aquela que pelo alcoolismo.
abstraída do ser humano se transforma em postura Ora, se todos esses males são causados pelo
padrão de dignidade. alto consumo, por que devemos estimulá-lo através

Sr. Presidente; srªs e Srs. Deputados, pode- da enorme publicidade que hoje investem nas emis-
mos construir essa cidadania de várias formas. Nesse soras de rádio e em especial na televisão? As caras
mister, governo e sociedade têm responsabilidades propagandas veiculadas nesses meios de comunica-
comuns, como por exemplo, criar condições para ção estimulam o consumo, provocam o telespecta-
que crianças, jovens e adultos se detenham - cada dor a consumir cada vez mais, usando para isso os
qual a seu modo e de acordo com suas circunstân- meios mais modernos de persuasão, induzindo as
cias - na análise do seu papel enquanto ser social e pessoas a consumirem cada vez mais.
nas repercussões que tem o seu fazer no eterno re- Essa avalanche de propagandas, esse enorme
criar da história. volume de recursos investidos tem um alvo certeiro,

O mérito do respeito a essa cidadania está na o nosso jovem adolescente, que, em muitos casos,
percepção do ser integral, para quem a dignidade consome determinada marca de cerveja, levado pelo
tem o seu valor intrinsecamente ligado à solidariedade modismo da marca, ou porque a publicidade lhe ven-
e, sobretudo, às liberdades democráticas. de um estado de prazer e de alegria.

A dimensão da cidadania, Sr. Presidente, nes- É hora, portanto, de disciplinarmos essas gran-
sa perspectiva, tem a ver com o respeito com que se des quantias, destinadas a estimular e aumentar o
tratam as necessidades do indivíduo, como saúde, consumo do álcool. Por que, então, as grandes in-
educação, alimentação, vestuário, distribuição de dústrias de bebidas não destinam metade dessas
renda, justiça social, etc. fatores essenciais do indiví- verbas para a proteção do meio ambiente, para a
duo dentro do contexto social, ajudando-o a construir construção de escolas, creches, hospitais, enfim,
as próprias relações com o mundo contemporâneo. dão uma verdadeira colaboração às comunidades

E aí Sr. Presidente, a importância das nossas brasileiras, hoje tão carentes de recursos governa-
instituições na denominada sociedade de informação mentais, apesar dos altos impostos?
dita pós-industrial, pós-moderna, caracterizadas pelas O que o Governo ganha por um lado, através
novas tecnologias da informação e da comunicação. da cobrança de taxas e de impostos, gasta pelo ou-

Hoje, o Governo e a sociedade passam a ter a tro, com hospitalizações, inquéritos, ocorrências poli-
grande responsabilidade de desempenhar o grande ciais, desagregação familiar, mendicância, crianças
papel de resgatar essa vergonhosa dívida social im- abandonadas e tantos outros malefícios que atingem
pregnada através dos tempos e, que tanto tem sacri- a toda sociedade brasileira. Não é necessário ser
ficado a dignidade de nossa gente. Enfim, entendo um especialista, um grande estudioso para se ver o
que a vontade política dos nossos governantes aliada óbvio. O álcool destrói não somente aquele que
à solidariedade da Nação se consagrarão como prin- bebe, porque também atinge os seus familiares. Os
cipais pilastras na construção da verdadeira cidadania. seus amigos, o seu emprego, a sua comunidade, en-

Era o que tinha a dizer. fim atinge o âmago da vida.
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o nosso recém-sancionado Código de Trânsito
Brasileiro pune com rigor o motorista que é flagrado
"dirigindo em via pública, sob a influência de álcool
ou substância de efeitos análogos, expondo a dano
potencial a incolumidade de outrem:"

Preceitua o art. 306, que a pena nesses casos
é de seis meses a três anos de detenção, multa e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou
a habilitação para dirigir veículo automotor.

O rigor da lei nos mostra a preocupação da so·
ciedade contra os males dos acidentes em nossas
vias públicas, ocasionados em sua maioria pelo consumo
exagerado e irresponsável de bebidas alcoólicas.

Ora, se verificarmos nos Tribunais de Júris do
País e folhearmos os milhares de processos de
homicídios e de tentativas de morte, vamos verificar
que na esmagadora maioria das vezes, a causa vem
de uma bebedeira, de um excesso de consumo, o
que facilita a aXã0 delituosa.

Os tribunais brasileiros julgam diariamente mi
lhares de ações. E nessas ações criminosas, ao
fazermos uma breve investigação, nos deparamos,
nas folhas dos autos, sempre presente, o consumo
de bebidas.

Quantas vidas foram ceifadas, tendo como
causa o alcoolismo. Quantas tragédias familiares.
Quantas crianças abandonadas, prostituídas, crimi
nosas, que são incentivadas pela bebida, que, infe
lizmente são adquiridas livremente em quaisquer
biroscas de nossas cidades.

Creio que o mínimo que se pode fazer é disci
plinar a publicidade, que é um pequeno passo para
pormos fim a uma causa grave de deterioração
humana, mas que é o início de uma longa cami
nhada a favor de nossas comuni~ades.

Bem sei das dificuldades que encontraremos
pela frente para aprovarmos uma lei dessa natureza,
uma vez que as poderosas fábricas têm condições
de se insurgirem contra a presente proposta, porém,
aceito o desafio de pôr um freio no alto consumo ve
rificado, em especial entre os nossos jovens adoles
centes, levados pela propaganda enganosa da
"salutar" bebida.

Acredito mais, Srs. Deputados, que é necessá
rio dar começo a uma cruzada contra a violência em
nosso País, e junto com essa crescente criminalidade,
caminha lado a lado, também o crescente consumo
de bebidas, estimulado pelas bem elaboradas peças
publicitárias, enriquecidas com grandes volumes de
dinheiro, que poderiam, inclusive, financiar muitos
empreendimentos voltados para o desenvolvimento

do Br~sil, em vez de causarem males aos nossos
jovens.

O SR. SílVIO ABREU (Bloco/PDT-MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, tenho denunciado, permanente
mente, desta mesma tribuna, os poderes com cono
tação imperial que vêm sendo exercidos pelo Presi
dente Fernando Cardoso, valendo-se, usualmente,
de artifícios aéticos e condenáveis para impor seus
pessoais desejos.

Assim ocorre com as chamadas "reformas" e
que pessoalmente sempre cognomino de confiscos
odiosos, em obra de grave e perversa perseguição
aos trabalhadores, aos aposentados, aos servidores
públicos e, enfim, a todos aqueles que teriam direito
a uma boa assistência à saúde, à educação em
todos os níveis e graus, à habitação, à segurança.

Os mandamentos constitucionais, fruto de um
Estado de Direito tão duramente conquistado, são
achincalhados e tratados como estorvos imprestá
veis. Cláusulas pétreas, que asseguram direitos indi
viduais e coletivos, que deveriam ser imutáveis, são
ignoradas e sempre rasgadas.

Nem o Poder Judiciário vem sendo respeitado
como o guardião da Constituição e das leis. Em abril
do ano passado, denunciei gravemente a emissão
da Medida Provisória n.Q 1.570, de 26 de abril, con
tendo aberrações inomináveis, impeditivas da con
cessão de liminares contra atos governamentais e
confiscando da magistratura, certamente, uma de
suas mais importantes atribuições, tradicionalmente
destinadas a impedir, no exercício truculento do Po
der, uma série de abusos e arbitrariedades. Essa

. MP, lamentavelmente, acabou por transformar-se na
Lei n.º 9.464, de 10 de setembro.

Aqui fica, portanto, a reiteração do mesmo cla
mor, do mesmo inconformismo e da mais incontida
indignação daqueles que, providos de consciência
jurídica, não podem permanecer inertes diante de
tão graves aberrações, oportunidade em que requeiro
a transcrição, na íntegra, do artigo intitulado "Ditadura
Constitucional", do jurista Dalmo de Abreu Dallari,
que radiografa e confirma as afirmações que estou a
trazer.

Eis o que tinha a dizer.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR

DITADURA CONSTITUCIONAL

O Brasil só tem Constituição e democracia
quando isso não atrapalha as contas do Governo ou
os interesses políticos do Presidente da República.
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A Constituição diz que o Brasil é um "Estado entre as quais algumas do período ditatorial, para
democrático de Direito", no qual a democracia está saber que direitos estavam sc;!ndo atingidos.
assegurada, sobretudo pela existência de uma Valendo-se dos métodos de corrupção que já
Constituição e pela separação dos Poderes. são de conhecimento público, especialmente depois

Mas a prática brasileira mostra que o projeto das revelações feitas com precisão e competência
potrtico pessoal do Chefe do Executivo e a submis- pelo jornalista Fernando Rodrigues, o Governo con-
são aos grandes interesses econômicos e financei- seguiu converter aquela MP na Lei n2 9.464, de 10
ros são o que realmente conta. de setembro, que, entre outras aberrações jurídicas,

O Presidente, associando esse seu projeto po- proíbe juízes e tribunais brasileiros de conceder me-
lítico pessoal à boa convivência com instituições fi- dida liminar contra atos do Governo relacionados
nanceiras internacionais, condiciona o respeito à com finanças públicas, mesmo que esses atos se-
Constituição e aos direitos dos brasileiros aos inte- jam claramente ilegais ou inconstitucionais.
resses de "investidores extemos", que investem no Desse modo, ficam proibidas as liminares que
Brasil usando dinheiro brasileiro, e à plena satisfa- reconheça a ilegalidade da exigência de um imposto,
ção de credores, intemacionais, muitos de duvidosa assim como aquelas que reconheçam o direito de
legitimidade. um servidor de receber quantia que legalmente lhe

Para impedir os brasileiros de usar seus direi- cabe.
tos legalmente protegidos, especialmente quando Para dar aparência de legalidade a esse absur-
eles implicam receber dinheiro ou serviços do Go- do jurídico, o Presidente ingressou no Supremo com
vemo, o Chefe do Executivo descumpre, simples- ação declaratória de constitucionalidade, para que o
mente, suas obrigações constitucionais ou cria bar- STF diga que a roda é quadrada <196> ou seja, que
reiras editando medidas provisórias que agridem a é constitucional impedir os juízes de dar proteção
Constituição e os direitos que ela assegura. eficaz aos direitos, como lhes impõe a Carta.

O Senado e a Câmara, amolecidos por genero- Confirmando o que foi dito acima, essa petição
sa entrega de dinheiro público a muitos de seus do Presidente da República foi assinada também pe-
membros, não reagem nem mesmo para a defesa los Presidentes do Senado e da Câmara, com a cu-
de suas competências constitucionais. Graças a riosa particularidade de que este último é professor
isso, as MP, que só deveriam ser usadas raramente, de... Direito Constitucional.
em emergências graves, substituem a legislação Acumulando uma série de absurdos, pretende-
normal. se que por meio daquela ação declaratória todas as

O verdadeiro Poder Legislativo, aquele que decisões já proferidas sejam revogadas e todas as
realmente se exercita, está nas mãos do Presidente. ações em andamento no Brasil sejam sustadas, para
E o ,Supremo Tribunal Federal, que tem hoje entre impedir que haja decisão liminar contra a Fazenda
seus membros um "Uder do Governo", mais serviçal Pública.
do Chefe do Executivo do que juiz, além de outros Além de se dar efeito executório a urna ação
membros tradicionalmente submissos ao Executivo, que se chama declaratória, estará sendo introduzido
não cumpre sua função primordial de guarda da aí um "efeito vinculante", não previsto na legislação.

, Constituição. Logo, também uma boa parcela do Po- E, submetendo todas as ações já em andamento ao
der Judiciário está sendo exercida, na realidade, que for decidido pelo STF, estará sendo restaurada
pelo Presidente da República. a antidemocrática "avocatória", que já existiu durante

Urna situaçaõ concreta, que revela claramente as ditaduras militares e que não teve acolhida na
essa deterioração antidemocrática e inconstitucional Carta de 1988.
está pendente de alguns votos no Supremo Tribunal Advogados, juízes, membros do Ministério Pú-
Federal. O caso teve início com a publicação da Me- blico e todos os brasileiros realmente desejosos de
dida Provisória nll 1.570, de 26 de março de 1997. liberdade e conscientes de que, eliminando o direito,

Em artigo publicado nesta Folha sob o título o que resta é o arbítrio, devem reagir vigorosamente.
"Caricatura jurídica", (25-4-1997), denunciei e apon- É necessário e urgente denunciar e rejeitar essa far-
tei claramente os absurdos contidos naquela medi- sa constitucional, esse "faz-de-eonta" jurídico, que
da, incluindo afirmações erradas ou maliciosas na significa, em essência uma tentativa de impor ao
justificativa, bem como o uso de técnica legislativa Brasil o absurdo de uma "ditadura constitucional".
que só se explica por má-fé ou incompetência, pois O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro-
seria necessário consultar grande número de leis, nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.8S e



A enxurrada de dólares atraídos pela alta re
muneração de curto prazo no Brasil tem ajudado a
engordar as reservas, o que é bom, mas também
tem trazido alguma preocupação. No próprio Banco
Central, um dos responsáveis pelo aumento da ren
tabilidade no curto prazo, o fluxo está sendo acom
panhado com cuidado.

O problema é que a remuneração no curto pra
zo ficou tão atraente que, como diz uma fonte qualifi
cada do Governo, "está prejudicando outros tipos de
captação de mais longo prazo."

O dinheiro de curto prazo será ótimo se a situa
ção continuar melhorando ao longo do ano e não
surgirem turbulências.

No entanto, se a instabilidade voltar, a concen
tração de captação a curto prazo aumenta o risco de
uma saída abrupta de dinheiro. É bom lembrar que
quem está entrando no Brasil, hoje, por um prazo de

No entanto, temos um reparo a fazer. Obras
deste porte, além de trazerem benefícios diretos à
população, devem ser aproveitadas como mecanis
mos de desenvolvimento regional e como instrumen
tos de redistribuição de recursos e renda. Se as
obras forem feitas por empresas locais, notadamen
te por pequenas e médias empresas, seus benefí
cios serão, com certeza multiplicados.

Ao se contratar as obras com empresas locais,
parte considerável do dinheiro investido ficará circu
lando na região, estimulando o comércio, as ativida
des de serviços e outros setores da economia, ge
rando emprego e renda. Os benefícios irão, assim,
muito além do previsto nos estudos de viabilidade
dos projetos, principalmente em se tratando de
áreas carentes como o Agreste pernambucano.

Portanto estamos aqui sugerindo, reivindicando
até que a contratação das obras do Sistema Adutor
de Jucazinho seja feita em vários lotes, em vez de
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Srs. Deputados, o Departamento Nacional de Obras um só, como consta do edital publicado pelo Dnocs.
Contra as Secas - DNOCS, realizará, no dia 13 pró- Este é um pleito justo do Sindicato da Indústria da
ximo, licitação para contratar a construção do Siste- Construção Civil de Pernambuco - SINDUSCON,
ma Adutor de Jucazinho, em meu Estado de Per- com o qual estamos totalmente de acordo.
nambuco. O Sinduscon já enviou correspondência ao Mi-

As obras constituirão na implantação de aduto- nistro Gustavo Krause sugerindo a medida e, inclusi-
ras de água bruta e tratada, estações elevatórias de ve, a redistribuição dos lotes da obra, para que o
água, estações de tratamento de água, reservatórios máximo de empresas locais possam participar da li-
de distribuição e equipamentos complementares. citação sem a perda do controle de qualidade dos
Pode-se dividi-Ias, de acordo com os locais a serem serviços.
atendidos, em cinco subsistemas. Estamos aqui sugerindo, Sr. Presidente, que o

Representando um investimento total da ordem Ministro Krause determine ao Dnocs o adiamento da
de 83 milhões de reais, é uma obra de alto interesse licitação e a reformulação do edital, dividindo as
para o Agreste pernambucano, pois possibilitará a obras em lotes de menor valor para que empresas
regularização do abastecimento de água de cidades pernambucanas, empresas locais e inseridas na rea-
importantes como Caruaru e Gravatá, além de várias Iidade nordestina, tenham oportunidade de partici-
localidades como Passira, Cajazeiras, Rangel, Cou- par, de apresentar suas propostas, de concorrer ho-
ro Dantas, Trapia, Vertentes do Lecio, Cazinhas, nestamente.
Santa Maria do Cambucá, Vertentes, Frei Miguelino O Sinduscon de Pernambuco não quer nada ir-
,e Capivara. regular, nada fora da lei o que jamais -defendería-

Não temos dúvida quanto aos benefícios so- mos. Pretende apenas um tratamento mais condi-
ciais e econômicos que estas obras trarão às popu- zente com a realidade local, um tratamento que irá
lações sofridas do Agreste. Basta, para isto, lembrar- possibilitar a sobrevivência de várias empresas de
mos do triste episódio da hemodiálise em Caruaru pequeno e médio porte, que irá gerar e manter em-
provocado, fundamentalmente, por deficiências no pregos, com o mesmo resultado em termos de obras
sistema de abastecimento de água daquela cidade. executadas e provavelmente com menores custos.

Só temos, portanto, que parabenizar o Ministro O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pronuncia
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs.
Amazônia Legal, Dr. Gustavo Krause, e o Diretor- Deputados, o artigo hoje publicado na Folha de
Geral do Dnocs, Dr. Hildeberto Santos Araújo, por S.Paulo, pelo articulista Celso Pinto, merece a refle-
terem priorizado esta obra no Orçamento Geral da xão da Casa. Peço, pois, sua transcrição nos Anais.
União e pela liberação, tão rápida, de sua execução. ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

O RISCO DO CURTO PRAZO



04324 Sexta-feira 13 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1998

até 180 dias tem uma porta de saída antes da elei
ção presidencial.

Todos os grandes bancos têm constatado uma
entrada forte de càpitais de curto prazo, atraídos
pela arbitragem, como diz o mercado. Ou seja, pela
diferença entre o custo de captar lá fora (7% a 8%
ao ano) e o de aplicar aqui (15% brutos para 180
dias, ou mais de 18% se o banco conseguir trazer di
nheiro por apenas SO dias).

A principal razão para o aumento da remunera
ção de curto prazo tem sido a forte queda nas cota
ções do dólar no mercado futuro. O investidor exter
no calcula seu retomo (ou cupom cambial) somando
os juros que vai ganhar e, deduzindo a desvaloriza
ção cambial projetada no mercado futuro. O cupom
cambial de curto prazo, superior a 18% brutos, não
estava tão alto desde 1995.

A queda na cotação do dólar futuro tem acon
tecido pela maior confiança do mercado mas, tam
bém, por dois outros fatores: a<generosa emissão de
títulos indexados pelo Governo (NTN) e a presença
do Governo como vendedor de dólares no mercado
futuro, via Banco do Brasil. O BC, portanto, está aju
dando a engordar o cupom cambial de curto prazo.

O dinheiro vem de várias formas. Uma delas é
a chamada "S3 caipira" (estoque de US$S bilhões no
final de 97). Deveria ser um dinheiro para financiar a
agricultura, com prazo de seis meses. Na vida real, o
banco pode usar o dinheiro para comprar títulos in
dexados (NTN) e ganhar na arbitragem. Grande par
te dos dólares ·caipiras" jamais viram ou verão um
pé de soja.

Tem entrado, também, dinheiro de renda fixa,
via fundos de curto prazo. Um dos maiores operado
res desse tipo de aplicação, o lndosuez, tinha uma
carteira de uns US$4 bilhões antes da crise asiática.
Já recuperou mais de US$200 milhões, segundo
Marcos Lederman, um de seus diretores.

Como os investidores têm que pagar 2% de im
posto (IOF) na entrada, argumenta Lederman, para
compensar, o dinheiro teria que ficar aqui por um
ano. Não é, portanto, tão curto, se o investidor quiser
maximizar o ganho. Pode, contudo, sair a qualquer
momento.

Alguns dizem que parte do dinheiro externo
das Bolsas estaria sendo usado para montar, via
mercado acionário, operações cujo resultado é equi
valente a uma aplicação de renda fixa (pagando me
nos imposto). Por essa razão, apesar da entrada lí
quida externa de R$S30 milhões nas Bolsas, neste
ano, a subida nos preços não foi tão forte quanto se
esperaria.

Além disso, existe uma janela (circular 2.783),
aberta no calor da crise, que permite a captação por
12 meses via títulos externos, em operações contra
tadas até 12 de março próximo e internalizadas até
31 de março. Permite, ainda, a renovação de bônus,
que vençam até 31 de março por papéis de apenas
seis meses.

Foi uma medida que fez todo o sentido para
ajudar a rolar títulos quando o mercado fechou. É
provável que a brecha não seja renovada quando
vencer, mas, até lá, é uma forma de buscar dinheiro
a prazo mais curto.

Nada disso será um problema, se tudo conti
nuar indo bem. O risco é que, quando o mercado en
tra em fase de euforia baseadas em apostas de cur
to prazo, como agora, qualquer virada de ânimo
pode criar mais ruído do que deveria. O que não é
agradável , especialmente, num ano eleitoral.

O SR. PAULO PAIM (BlocolPT - RS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, parece que estamos vivendo um
dos momentos mais esquizofrênicos da vida nacio
nal. Enquanto o mundo vive a realidade de uma cri
se que ainda não chegou ao fundo, pelo contrário,
pode tomar características de conflito armado com a
ameaça da guerra contra o Iraque, o nosso Presi
dente manifesta que aqui, na Ilha da Fantasia 11,
tudo está sob controle. Não hesita em manifestar
sua adesão à posição belicosa dos dirigentes norte
americanos e reitera que o Brasil é diferente do Su
deste Asiático.

Segundo ele, nosso salário mínimo é de
R$120,OO, pouco, mas é o possível. Nosso sistema
financeiro está saneado e a taxa de desemprego
tem pequenas oscilações, mas está sob controle
pois nossa economia está crescendo e a gritaria
contra as reformas não passa de propaganda enga
nosa. Chega a afirmar que ganhará as eleições
quem inspirar confiança e for capaz de manter a es
perança da população.

Até parece não tratar-se de um Presidente que
está chegando ao final de um mandato que está le
vando o País à pior crise de toda sua história. Quan
do ele fala de confiança, talvez se refira aos investi
dores estrangeiros e aos grandes especuladores fi
nanceiros, cuja confiança ele conquistou através da
manutenção da alta rentabilidade das aplicações fi
nanceiras no Brasil. Talvez ao se manifestar sobre a
esperança da população ele acredite honestamente
em sua capacidade de iludir por mais algum tempo a
opinião pública, antes que os resultados desastrosos
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do modelo econômico social de seu Governo se fa
çam sentir em toda sua plenitude.

Quando o Presidente fala da Previdência, não
fala a verdade. O suposto déficit só existe à medida
que não são cobrados os débitos das empresas com
o INSS. O rombo só se apresenta porque o Govemo
desvia recursos do orçamento da Seguridade Social.

No Brasil, em 1988, da PEA (População Eco
nomicamente Ativa), 55% participavam do mercado
formal. Hoje, dos 75 milhões de trabalhadores da
PEA, mais de 42 milhões estão fora e não contri
buem para a Previdência. Só 32 milhões estão vin
culados ao mercado formal.

Este mercado está se ampliando devido à cam
panha de descrédito da Previdência Social feita pelo
próprio Ministro Stephanes. E o que foi feito dos anti
gos superávits?

Segundo analistas, quanto mais cresce o mer
cado informal de trabalho, mais cresce o suposto dé
ficit potencial da Previdência Social. O Prot. José
Pastore, da USP, chega a afirmar que o orçamento
da Previdência dobraria se os 57% da PEA que hoje
estão fora do mercado formal passassem a recolher
INSS junto com o empregador.

Quando fala do desemprego, o Presidente de
monstra uma ingenuidade impossível na pessoa de
urn sociólogo. Os órgãos do Governo estimam que o
desemprego chegará a 7% da PEA em 1998. Na im
prensa, fala-se em 9%, e o noticiário diário está re
pleto de matérias sobre o desemprego crescente.
Pesquisas insuspeitas do Ibope/CNI demonstram
que para 63% dos entrevistados o que mais assusta
é a possibilidade de perder seus empregos.

Na televisão, o problema social é apresentado
em dramáticos casos individuais. A população vive
sob o terror e sente as perspectivas cruéis que lhe
são apresentadas pela continuidade do modelo
atual. Na verdade, o problema tem dimensão muito
maior do que a indicada pelos limites dos índices es
tatfsticos. O Dieese calcula que só na Grande São
Paulo o desemprego chega aos 17%, em tomo de
1,5 milhões de pessoas.

Sobre o salário mínimo, o Presidente trata de
enganar quando diz que dobrou o seu valor. Hoje,
ele vale em tomo de U$100,OO. Quase a metade do
salário do Paraguai. Se aplicarmos a inflação oficial
verificada ao longo do Plano Real, o valor do salário
mínimo equivalente ao praticado na época teria que
ser de R$105,60. O dobro seria R$211,20. Assim,
não é verdade que FHC dobrou o salário como pro
meteu.

O Presidente esquece que foi a resistência da
população brasileira que acabou com a ditadura mili
tar. Esquece que, desde aqueles tempos ela aspira
va a dias melhores e parece ignorar que os trabalha
dores, servidores públicos, aposentados, pensionis
tas, desempregados e excluídos não são ingênuos e
não estarão dispostos a votar em governantes que
depois de quatro anos ainda esperam conquistar vo
tos com falsas esperanças e vãs promessas.

O SR. WELlNTON FAGUNDES (PL - MT. Pro
nuncia o seguinte discurso.) <196> Sr. Presidente,
Sr.as e Srs. Deputàdos, é incrível que um País enor
me e escassamente povoado, como é o Brasil, te
nha que conviver com o problema do êxodo rural. É
inaceitável que as regras ditadas desta Praça dos
Três Poderes continuem a transformar pequenos e
médios agricultores primeiro em endividados, para
depois forçá-los a vender suas terras a preços vis.

No Brasil, só pode ser proprietário de terras
quem "nelas não investe muito, ou quem nelas pode
investir sem se preocupar com a carência de recur
sos. Com um quadro tão esdrúxulo, não é de se ad
mirar que existam, simultaneamente, grandes exten
sões de terras improdutivas, grandes legiões de sem
terra e farta importação de grãos, enquanto rareiam
empregos e alimentos para os trabalhadores menos
qualificados.

O Governo, em seu esforço para manter o Real
sobrevalorizado, estimula importações e não se
preocupa em garantir preçor. mínimos para o produ
to nacional. Essa estratégia vem trazendo, há mais
de três anos, problemas de caixa para os agriculto
res do Acre ao Rio Grande do Sul, passando por to
das as Unidades Federadas. Falarei apenas do pro
dutor rural de Mato Grosso, a respeito do qual tenho
mais conhecimento.

Evidentemente, não disponho aqui do tempo
necessário para explanar os diversos perfis dos en~

dividados mato-grossenses. Sendo assim, valho-me
de um estudo elaborado pelo Sindicato Rural de
Rondonópolis, onde é analisada a situação econômi
co-financeira do produtor padrão, aquele que apre
senta as características médias dos agricultores de
meu estado, considerando a relação entre o tama
nho da propriedade e o endividamento.

Consideremos, portanto, o caso de um agricul
tor com mil hectares de área; esse agricultor hipotéti
co médio, que nos servirá como parâmetro, planta
1.000 hectares de soja, entremeados com 200 hec
tares de milho safrinha. Com uma propriedade desse
tamanho, ele tem máquinas no valor de 579 mil
reais, seu endividamento, em 1995, era de 820 mil e
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quinhentos reais, uma dfvida de quase 700 reais por
hectare. Para amortizar essa dfvida, o agricultor teria
que destinar aos bancos o dinheiro correspondente
à colheita de 68 sacas por hectare. De 1995 a 1998,
esse agricultor contrairá novas dfvidas, correspon
dentes a um milhão e duzentos mil reais, se quiser
viabilizar o plantio e a comercialização de seu pro
duto. Somando-se à dfvida anterior, o total de
seus empréstimos, no final de 1998, terá chegado
a dois milhões de reais. A venda de sua produção,
porém, ter-Ihe-á permitido pagar aos bancos um
milhão e seiscentos mil reais; sua dfvida, então,
deveria corresponder a "apenas" 400 mil reais.
Ocorre, porém, que nesses três anos o sistema fi
nanceiro terá acrescido juros e correção monetária
a esse saldo devedor, que passa a ser, portanto,
de 860 mil reais.

Ou seja: em três anos de trabalho, a dívida do
agricultor não diminuiu de tamanho. Como se trata
da média estadual, comparável a de outras Unida
des da Federação, não se pode acusar esse agricul
tor de incompetente. Ele fez o possível para amorti
zar seus débitos; ocorre que é impossfvel, para a
agricultura, competir com os juros bancários brasilei
ros, dos mais altos do mundo. Especialmente hoje
em dia, quando a taxa de câmbio dificulta nossas ex
portações, e as importações são usadas para forçar
a redução dos preços agricolas. Sr.as e Srs. Deputados,
desde que o Real foi criado, os preços mfnimos pagos
aos agricultores subiram 1{)o1o. A TR, porém, subiu 87%.

Mesmo amargando um prejufzo de 67 mil
reais na safra de 94/95, nosso hipotético agri
cultor mato-grossense conseguiu lucrar 55 mil
reais em 1996, e 158 mil reais em 1997; para
1998, porém, prevê-se que ele lucre apenas
85 mil reais, enquanto milhares de brasileiros,
expulsos de seus empregos no campo, conti
nuarão a aumentar os índices de miséria e vio
lência urbana.

V- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco/PMDB; Francisco
Rodrigues - PTB; Luciano Castro - PSDB; Lufs
Barbosa - PPB.

Amapá

Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira 
Bloco/PDT.

pa1'6
Anivaldo Vale - PSDB; Antôhio Brasil - Blo

coIPMDB; Asdrubal Behtes - Blocõ1PMD13; Benedito
Guimarães - PPB; AIGlone Barbalho - BlocoIPMDB;
Geraldo Pastana - Bloco/PT; Getson Peres - PPB;
Giovanni Queiroz ~ Bloco1PDT; Hilário Coimbra 
PSDB.

Amazonas

Alzira Éwerton - PSDS; Átila Uns - PFL; Euler
Ribeiro - PFL.; João ThQmé Mestrinho - 1310
co/PMDB; José Melo - PFL: Luiz Fernando - PPB.

Rond6nia

ConfúciO Moura - Bloco/PMDB; Emerson Ola
vo Pires - PSDB; Eurípedes Miranda - Bloco/PDT;
Expedito Júnior - PFL.

Acre

Carlos Afrton - PP13; Célia Mendes - PPB; Chi
cão Brfgido - Bloco/PMbB; Emflio Assmar - PPB;
João Tota - PPB.

Tocantins

Antônio Jorge PFL; Daroi Coelho - PFL; 0010
res Nunes - PFL; Ffêire Júnior'- Bloco/PMDB; João
Ribeiro - PFL.

Maranhãô

Alberico Filho ... Bloco/PMDB; Antônio Joaquim
Araújo - PL; Costa Ferreira""'" PFL; Eliseu Moura 
PL; Haroldo Sabóia - Bloco/f>T; Jayme Santana 
PSDB; Magno Batelar - PFL; Márcia Marinho 
PSDB.

Ceará

Aécio de Borba - PPB; Aflibal Gomes - PSDB;
Amon Bezerra - PSDB; Edson Silva - PSDB; Firmo
de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - Bloco/PMDB;
Inácio Arruda - BlocolPCdoB; Jôsé Linhares - PPB;
José Pimentel - Bloco/PT; Leônidas Cristino - PPS;
Ubiratan Aguiar - PSDB.

Piauí

Ari Magalhães - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro
Nogueira - PFL; Felipe Mendes "- PPB; Heráclito
Fortes - PFL; João Henrique - Bloco/PMDB; Júlio
César- PFL.

Rio Grande do None

Ana Catarina - Bloco/PMDBj Augusto Viveiros
- PFL; Betinha Rosado - PFL; Cipriano Correia 
PSDB; Henrique Eduardo Alves - BlocoIPMDB;
João Faustino - PSDB.
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Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Armando Abílio - Blo
co/PMDB; Efraim Morais - PFL; Enivaldo Ribeiro 
PPB; Ivandro Cunha Lima - BlocoIPMDB; José AI
demir - BlocoIPMDB.

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Álvaro Ribeiro - PSB;
Antônio Geraldo - PFL; Fernando Ferro - Bloco;PT;
Fernando Lyra - PSB; Gonzaga Patriota - PSB;
Humberto Costa - BlocolPT; Inocêncio Oliveira 
PFL; João Colaço - PSB; José Chaves - Blo
coIPMDB; José Jorge - PFL; José Mendonça Bezer
ra - PFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Nilson Gibson 
PSB; Severino Cavalcanti - PPB.

Alagoas

Alberico Cordeiro - PTB; Augusto Farias 
PFL; Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Fernando Torres - PSDB; José Costa - Blo
co/PMDB; José Thomaz Nonô - PSDB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França 
PMN; Carlos Magno - PFL; Cleonâncio Fonseca 
Bloco/PMDB; José Teles - PPB; Marcelo Déda 
Bloco/PT.

Bahia

Alcides Modesto - BlocolPT; Aroldo Cedraz 
PFL; Benito Gama - PFL; Cláudio Cajado - PFL;
Colbert Martins - PPS; Coriolano Sales - Blo
coIPDT; Domingos Leonelli - PSB; Eujácio Simões 
PL; Félix Mendonça - PTB; Haroldo Lima - PCdoB;
Jaime Fernarldes - PFL; Jairo Azi - PFL; Jairo Car
neiro - PFL; Jaques Wagner - Bloco/PT; João Al
meida - PSDB; João Carlos Bacelar - PFL; João
Leão - PSDB; Jonival Lucas - PFL; José Carlos
Aleiluia - PFL; José Lourenço - PFL; José Rocha 
PFL; Leur Lomanto - PFL; Luís Eduardo - PFL; Luiz
Alberto - Bloco/PT; Luiz Braga - PFL; Luiz Moreira 
PFL; Manoel Castro - PFL.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Antonio do Valle - Blo
coIPMDB; Aracely de Paula - PFL; Armando Costa
- Bloco/PMDB; Bonifácio de Andrada - PSDB; Car
los Melles - PFL; Danilo de Castro - PSDB; Elias
Murad - PSDB; Eliseu Resende - PFL; Fernando
Diniz - Bloco/PMDB; Francisco Horta - PFL; Gené
sio Bernardino - BlocoIPMDB; Herculano Anghinetti
- PPB; Hugo Rodrigues da Cunha - PFL; Ibrahim
Abi-Ackel - PPB; Israel Pinheiro - PTB; Jaime Mar-

tins - PFL; Joana D'Arc - PFL; João Fassarella 
Bloco/PT;· João Magalhães - Bloco/PMDB; José Re
zende - PPB; José Santana de Vasconcellos - PFL;
Lael Varella - PFL; Márcio Reinaldo Moreira - PPB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - Bloco/PMDB; Feu Rosa 
PSDB; João Coser - Bloco/PT; Luiz Buaiz - PFL;
Luiz Durão - PFL.

Rio de Janeiro

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 - Blo
co/PDT; Eurico Miranda - PPB; Fernando Gabei
ra - PV; Fernando Gonçalves - PTB; Fernando
,Lopes - Bloco/PDT; Francisco Silva - PPB; Jair
Bolsonaro - PPB; Jandira Feghali - Blo
co/PCdoB; João Mendes - PPB; Jorge Wilson 
Bloco/PMDB; José Egydio - PFL; José Maurício
- Bloco/PMDB; Laprovita Vieira - PPB; Laura
Carneiro - PFL; Lima Netto - PFL; Lindberg Fa
rias - PSTU; Márcia Cibilis Viana - Bloco/PDT;
Márcio Fortes - PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man - PSDB; Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB; Almino
Affonso - PSB; Aloysio Nunes Ferreira - PSDB; An
tonio Carlos Pannunzio - PSDB; Arlindo Chinaglia 
Bloco/PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB; Arnaldo Ma
deira - PSDB; Ary Kara - PPB; Carlos Apolinário 
Bloco/PMDB; Celso Russomanno - PPB; Corauci
Sobrinho - PFL; Cunha Bueno - PPB; Cunha Lima
- PPB; Dalila Figueiredo - PSDB; De Velasco 
Bloco/Prona; Delfim Netto - PPB; Duílio Pisanes
chi - PTB; Edinho Araújo - Bloco/PMDB; Eduardo
Coelho - PSDB; Eduardo Jorge - Bloco/PT; Fer
nando Zuppo - Bloco/PDT; Franco Montoro 
PSDB; Hélio Bicudo - Bloco/PT; Hélio Rosas 
Bloco/PMDB; Ivan Valente - Bloco/PT; Jair Mene
guelli - Bloco/PT; João Mellão Neto - PFL; João
Paulo - Bloco/PT; Jorge Tadeu Mudalen - PPB;
José Aníbal - PSDB; José Augusto - PPS; José
Coimbra - PTB; José de Abreu - PSDB; José Ge
noíno - Bloco/PT; José Machado - Bloco/PT; José
Pinotti - PSB; Jurandyr Paixão - PPB; Koyu lha 
PSDB; Lamartine Posella - PPB; Luciano Zica 
Bloco/PT; Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco/PT;



Goiás

Mato Grosso

Antonio Joaquim - PSDB; Gilney Viana - Blo
co/PT.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PPS; Benedito Domingos
- PPB; Chico Vigilante - Bloco/PT; Jofran Frejat 
PPB.

Mato Grosso do Sul

Dilso Speráfico - PSDB; Flávio Derzi - PPB;
Marçal Filho - PSDB; Nelson Trad - PT.

Paraná

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB; Barbosa Neto 
Bloco/PMDB; Carlos Mendes - Bloco/PMDB; Jovair
Arantes - PSDB; Lídia Quinan - Bloco/PMDB; Mar
coni Perillo - PSDB; Zé Gomes da Rocha - Blo
co/PSD.

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo 
PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Antônio Ueno - PFL;
Basílio Villani - PSDB; Chico da Princesa - PTB; Dil
ceu Speráfico - PPB; Djalma de Almeida Cesar 
Bloco/PMDB; Fernando Ribas Carlj - PPB; Flávio
Arns - PSDB; Hermes Parcianello - BJoco/PMDB;
João Iensen - PPB; José Borba - PTB; Luciano Piz
zatto - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Ricardo Go
myde - Bloco/PCdoB; Valdomiro Meger - PFL.

Santa Catarina
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Luiz Gushiken - Bloco/PT; Luiz Máximo - PSDB; Soares - PPB; Jarbas Lima - PPB; Júlio Redecker-
Maluly Netto - PFL; Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB; PPB; Luís Roberto Ponte - Bloco/PMDB; Luiz Mai-
Michel Temer - Bloco/PMDB; Wagner Salustiano - nardi - Bloco/PT; Matheus Schmidt - Bloco/PDT; Mi-
PPB. guel Rossetto - Bloco/PT Nelson Harter - Blo

co/PMDB; Nelson Marchezan - PSDB; Odacir Klein
- Bloco/PMDB; Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo Paim 
Bloco/PT; Paulo Ritzel - Bloco/PMDB; Renan Kurtz
- Bloco/PDT; Valdeci Oliveira - Bloco/PT; Waldomi
ro Fioravante - Bloco/PT; Wilson Cignachi - PMDB;
Veda Crusius - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 315 Srs.
Deputados.

A SRA. SANDRA STARLlNG - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.ª a palavra.

A SRA. SANDRA STARLlNG (Bloco/PT - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Parlamentares, em todas as ocasiões em que
há votação importante em nossa Casa, a imprensa,
via de regra, publica notícias de compra de votos ou
de pressão sobre Parlamentares para que votem
nesta ou naquela direção. Muitas vezes essas maté
rias vêm com aspas, mas paira sempre a dúvida so
bre se a pessoa mencionada sofreu de fato algum
tipo de pressão ou fez alguma negociação para votar
nesta ou naquela direção.

Pois bem, na sessão de ontem à noite - e não
quero citar o nome do referido Parlamentar porque
consta das notas taquigráficas e minha intenção não
é chamar a atenção para este ou aquele Parlamen
tar, senão mudar o comportamento nesta Casa - um
Parlamentar fez a seguinte declaração:

Sr. Presidente, gostaria de encaminhar
a declaração de voto à Mesa para definir
uma posição como integrante de um grupo
de Deputados que fez comunicar à Liderança
do Governo e dos diversos partidos, que com
põem a base de sustentação nesta Casa, a
nossa disposição de não participar desta vo
tação se previamente não houvesse uma in
dicação de solução para o grave problema
que se instalou na Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Nordeste.

A partir da manifestação dessa posi
ção, que foi assumida por cerca de trinta
Parlamentares, efetivamente se desenvolve
ram gestões positivas, de iniciativa das auto
ridades competentes, de sorte que já hoje 
e a Taquigrafia não conseguiu pegar uma

Dejandir Dalpasquale - Bloco/PMDB; Dercio
Knop - Bloco - PDT; Edinho Bez - Bloco/PMDB;
Edison Andrino - Bloco/PMDB; Hugo Biehl - PPB;
João Pizzolatti - PPB; José Carlos Vieira - PFL; Má
rio Cavallazzi - PPB; Milton Mendes - Bloco/PT;
Neuto de Conto - Bloco/PMDB; Paulo Bauer - PFL;
Paulo Bornhausen - PFL; Paulo Gouvêa - PFL; Se
r~fim Venzon - Bloco/PDT; Valdir Colatto - Blo
co/PMDB; Vânio dos Santos - Bloco/PT.

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 - Bloco/PMDB; Esther
Grossi - Bloco/PT; Ezidio Pinheiro - PSDB; Fetter
Júnior - PPB; Germano Rigotto - Bloco/PMDB; Jair
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palavra - tivemos a reabertura das negocia- Há dois requerimentos no mesmo sentido, um
ções, indicação de que aquela crise poderá de autoria do Deputado Alexandre Cardoso e outro
ser debelada. da Deputada Jandira Feghali, nos seguintes termos:

Em sendo assim, renovamos a nossa REQUERIMENTO N2 ,DE 1998
posição no sentido de participar desta vota- (Do Sr. Alexandre Cardoso)
ção de maneira que, nos próximos dias, no '
aguardo da conclusão dessas negociações Requer a criação de Comissão Ex-
que foram reabertas, nós devemos condicio- terna com a finalidade de apurar respon-
nar as futuras posições que assumiremos na sabilidade quanto às Interrupções de
votação dos destaques e na votação em se- energia elétrica no Estado do Rio de Ja-
gundo turno desta matéria. neiro.

Sr. Presidente, li exatamente o que está trans- Senhor Presidente,
crito nas notas taquigráficas. Recorrendo ao Regi- Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
mento Interno, o seu art. 244, Capítulo V, que trata art. 38, combinado com o art. 117, inciso I, do Regi-
do decoro parlamentar, prevê, entre as condutas do mento Interno da Câmara dos Deputados, a institui-
Deputado que podem gerar quebra do decoro parla- ção de Comissão Externa para apurar as responsa-
mentar, § 22 , item 11, a percepção de vantagens inde- bilidades com relação às interrupções do fomeci-
vidas. mento de energia elétrica no Estado do Rio de Ja-

A minha questão de ordem a V. Ex.ª, na condi- neiro, que vem provocando situações de extrema
ção de Presidente desta Casa, é no sentido de que gravidade, como interrupções de operações do Me-
esclareça qual é o significado do inciso 11 do § 2.º do trô, seqüestro de técnicos da Light, e impacto no au-
art. 244, diante dessa manifestação de voto proferi- mento da violência no âmbito da região, assim como
da ontem. Ou seja, como o Presidente da Casa in- enormes prejuízos devido a defeitos provocados em
terpreta "recebimento de vantagens indevidas" dian- aparelhos elétricos e eletrônicos.
te de um processo de votação? Justificação

Muito obrigada, Sr. Presidente. Existe uma enorme angústia instalada na po-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estou pulação do Estado do Rio de Janeiro com relação ao

entendendo que V. Ex.!! está encaminhando à Mesa medo dos chamados Rapagões".
uma representação neste sentido. Como as denúncias envolvem fornecimento de

A SRA. SANDRA STARLlNG - Não, Sr. Presi- energia elétrica, redes de transmissão, demissões
dente, não quero fazer uma representação contra o de quadros técnicos da Light, considero fundamental
referido Parlamentar. que a Câmara dos Deputados, se posicione em rela

ção aos acontecimentos relatadas.
Quero a interpretação da Mesa sobre o que é Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 1998. _

Rvantagem indevida". Deputado Alexandre Cardoso, Líder do PSB.
Posso formular esta questão de ordem por es-

crito, se assim V. Ex.ª desejar, porque não quero me REQUERIMENTO
referir apenas a este caso. Quero a interpretação do (Da srª Jandira Feghali)
Presidente da Casa, em tese, sobre o que está pre- Requer a instalação de Comissão
visto no Regimento Interno sobre o recebimento de Externa a fim de apurar irregularidades
vantagem indevida, perante uma votação. no fornecimento de energia elétrica no

Farei chegar às mãos de V. Ex.!!, por escrito, a Estado do Rio de Janeiro.
minha questão de ordem. Senhor Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois Requeiro a Vossa Excelência, com base nos
não. Examinarei a questão de ordem levantada por artigos 38 e 117, I do Regimento Interno desta Casa
V. Ex.!!, Deputada Sandra Starling. a instalação de uma Comissão Externa com a finali-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Vai-se dade de apurar irregularidades no fornecimento de
passar à apreciação da matéria que está sobre a energia elétrica no Estado do Rio de Janeiro.

mesa e constante da Ordem do Dia. Justificação

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Matéria O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo su-
sobre a Mesa. cessivos cortes no fornecimento de energia elétrica,
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com sérias conseqüências para todas as classes de
consumidores e prejuízos para toda a população.

O Governo Fed~ral, através da ANEEL - Agên
cia Nacional de Energia Elétrica, afirma estar reali
zando auditoria técnica nas duas empresas de distri
buição de energia elétrica do Estado do Rio de Ja
neiro, a Light e a CERJ, para apuração das causas
de tais problemas de fornecimento.

Diversas entidades da sociedade civil vêm
atestando o problema e, recentemente, criaram uma
Comissão para formação de uma Agência Inde
pendente de Fiscalização de Serviços Públicos 
AFISP, tendo divulgado estudos preliminares que
apontam para diversos pontos que vêm contribuindo
para a liquidação dos serviços.

Por sua vez as empresas vêm publicando co
municados tentando fornecer à população elementos
sobre as causas dos problemas e destacando as
providências até agora adotadas.

Visando confrontar os diversos entendimentos
sobre a natureza do problema e sobre as medidas
necessárias para saná-lo e, de acordo com os arti
gos 38 e 117, I do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, requeiro a instalação de Comissão
Externa para, no mínimo, promover o debate sobre:

1) A aplicação efetiva dos contratos de conces
são assinados com a Light e a Ce~;

2) A exposição pela Light e a Ce~ sobre seus
sistemas de distribuição, principais problemas e pIa
nos corretivos a adotar e em andamento;

3) A exposição por entidades que constituem a
Comissão Pró-Afisp, de entendimento sobre a natu
reza do problema;

4) Os trabalhos de auditoria que vêm sendo
realizados pela ANEEL.

A Comissão, ao final dos trabalhos, deverá es
tar apta a emitir parecer consubstanciai sobre a na
tureza do problema, o conjunto de medidas necessá
rias para saná-lo e eventuais sanções que deverão
ser aplicadas.

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1998. 
Deputada Jandira Feghali, Bloco Parlamentar
PT/PDT/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou co
lher voto dos representantes partidários. Em votação
os Requerimentos.

Como votam os Srs. Líderes?
Como vota o PSTU? (Pausa.)
Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PMN? (Pausa.)
Como vota o PPS?

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - O PPS entende da maior im
portância verificar essa situação que começa a
acontecer no Rio e pode estar ocorrendo no País in
teiro. É um passo importante da privatização e nós
entendemos como função desta Casa esse tipo de
controle externo.

O PPS é favorável à constituição da Comissão,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PL? (Pausa.)

Como vota o PSB? (Pausa.)
Como vota o PTB? (Pausa.)
Como votam os demais Srs. Líderes?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.

Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o PPB vota .
favoravelmente, até porque entendemos necessária
a apuração. Veja a situação inusitada a que chega
mos, Sr. Presidente: o horário de verão foi privatiza
do. Ele terminaria agora, mas foi prorrogado para re
solver o problema vivido pela população do Rio de
Janeiro. Agora até o horário de verão foi privatizado.
Por isso nós aprovamos o requerimento.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB 
RJ. Sem revisão da oradora.) - O Bloco de Oposi
ção vota -sim-, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PMDB? (Pausa.)

Como vota o PSDB?
O SR. LUCIANO CASTRO (PSDB - RR. Sem

revisão do orador) - Sr. Presidente, a falta de ener
gia no Rio de Janeiro é um problema que se tem
agravado. Achamos justo que esta Casa para lá en
caminhe essa Comissão externa. Somos favor3veis.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL?

O SR. BENEDITO DE LIRA (PFL - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota
-sim-o

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que os aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

Aprovados.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

mesa o seguinte requerimento:

REQUERIMENTO N.2 002 DE 1998
(Do Sr. Deputado Sarney Filho e Outros)

Requeremos , constituição de C0
missão Externa, - para acompahamento da
invasão do Parque Nacional do Iguaçu.

Senhor Presidente,



Como vota o PV? (Pausa.)
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex!! a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, uma infor
mação: de quem é o requerimento, por favor?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Do De
putado Neiva Moreira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSTU, PV? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)
Os Srs. Deputados que estiverem de acordo

com o requerimento, permaneçam como se encon
tram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-1-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

NR 623-A, de 1998
(Da Comissão de Relações Exteriores e

de Defesa Nacional)
Discussão, em turno único, do Projeto

de Decreto Legislativo nR623, de 1998, que
aprova o texto do Tratado de Proibição
Completa de Testes Nucleares (CTBT), con
cluído em Nova York, em 24 de setembro de
1996; tendo parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade, e técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação (Relator: Sr.
Nilson Gibson).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento com o seguinte teor:

Senhor Presidente,

Requeremos a V. Exl:l, nos termos regi
mentais, a retirada do Projeto de Decreto
Legislativo nR623-A, de 1998, constante da
pauta da presente sessão.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998. 
Assina o Deputado Neiva Moreira, Bloco Parlamen
tar PT/PDT/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o Requerimento. Como vota o PSTU? (Pau
sa.)
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R~queremos a V. Ex.!!, nos termos do § 32 do O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
art., 58 da ConstituiçãQ Federal e na forma do art. 38 vota o PFL?
do Regirmmto Interno, a constituição de Comissão O SR. BENEDITO DE LIRA (PFL - AL. Sem
Externª para acompanhamento da invasão do Par- revisão do orador.) - O PFL vota "sim", Sr. Presiden-
que Nagional do Igua.çu, visando a reabertura da es- te.
tra.da çla colono techada há dez anos por decisão ju-
diçial ~ do Plano de Manejo do Parq14e.

Justificação

1,f1tegranttls da Frente Partamentar Ambientalis
ta parª o Desenvolvimento $ustentável, têm acom
panhaq() com apreensªo a invasão do Parque Na-
cional <19 Iguaçu visando a rea.l:>ertura da estrada: do
colono, Gonsiderandg que uma ação como essa
abre um Qerigoso preçedente para as demais unida-
des de epnservaçãQ brasileiras, requeremos a V.
Ex.!! a criflção da referida Comissão Externa.

Salfl das Se,ª~ões, 4 de fevereiro de 1998. 
DeputadQ Sarney Filho, PFL - Mauro FQcury, PFL
..., Laura Çarneiro, PFL - Gilney Viana, PT - Antô
nio Joaquim ANlújo, PL - Pedro NC?vai., PMDB 
~provita Vieir" PPB - Reg'J1a Lino, PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo-
tação o, Requerimento.

Cpmo vota o PSTU? (Pausa.)
O,ªmo vota o PMN? (Pausa.)
Co,mo vota o PV,? (Pausa.)
Como vota o PP$?
O ~R. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem

revisão go orador.) - O PPS vota "sim", Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PL? (Pausa.)

Como. vota o PSB? (Pausa.)
O P~B vota "ªim".
Cornq vota o PTB? (Pausa.)
O PT§ vota "sim".
como vota o PPB?
O SR. GERSON PERES (ppa - PA. Sem revi

são do orad~r.) - O PPB vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. pRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o Bloco {:Ie Oposição?
O SR. ~ERNANDO FERRO (BlocolPT - PE.

Sem revisão {:lo orador.) - O Bloco vota "sim", Sr.
Presidente.

Q SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco P~DB? (PaU&ill,)

Como vgtfl o PSDB?
O SR. L,UCIA~O CASTRO (PSDB - RR. Sem

revisão do ora.Qor.) - Q PSDB vota "Elim", Sr. Presi
dente.
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o SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - O PPS é favorável à retirada,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS
vota ·sim· à retirada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PL? (Pausa.)

Como vota o PSB?
O PSB vota "sim·.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.

Sem revisão do orador.) - ·Sim·, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PTB? (Pausa.)
Como vota o PPB?
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, estranhamos: por
que retirar da discussão uma matéria que está espe
rando a aprovação do Congresso? Ela já foi debati
da, é simples. Apelo aos colegas para que rejeitem o
requerimento. Desde 1996 esse tratado aguarda por
ratificação. O PPB vota "não·.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco de Oposição?

O SR. FERNANDO FERRO (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - O Bloco de Oposição vota
·sim·, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PMDB? (Pausa.)

Como vota o PSDB? (Pausa.)
Como vota o PTB?
O SR. ISRAEL PINHEIRO (PTB - MG. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse acordo,
esse tratado foi uma grande luta do Brasil. Durante
anos e anos o Brasil ficou sem assinar esse tratado.
Os governos militares se opunham à sua assinatura
porque tinham a intenção de produzir no Brasil a
bomba atômica, chegaram mesmo a fazer testes na
Serra do Cachimbo, no Estado do Pará.

O Presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, assinou esse tratado de uso pacífico da
energia nuclear, colocando o Brasil no Primeiro Mun
do, na linha do desenvolvimento tecnológico da
energia nuclear para fins pacíficos.

Não vejo por que adiar esta votação. Faço um
apelo aos eminentes líderes da Oposição para votar
mos hoje, imediatamente, esse tratado que é uma
grande conquista do Brasil democrático. Portanto, o
PTB vota ·sim·.

O SR. BENITO GAMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, esse projeto de decreto legislativo foi exaustiva
mente debatido na Comissão de Relações Exterio
res e de Defesa Nacional e aprovado por unanimida
de, inclusive com o voto de todos os partidos de
Oposição.

Por isso, Sr. Presidente, como Presidente da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na
cional, apelo ao nobre Líder, Deputado Neiva Morei
ra para retirar o requerimento a fim de que o projeto
seja votado e aprovado ainda nesta sessão, consi
derando-se a importância do tratado para o Brasil e
para o mundo neste momento de paz.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.ª a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente;'parece-me
que está havendo a possibilidade de um novo enca
minhamento por parte do Bloco de Oposição.

Portanto, antes de o PSB se manifestar, gosta
ria que o Bloco se manifestasse, pois me parece que
há uma nova posição a respeito do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir o Bloco, em face das ponderações do Deputa
do Benito Gama.

O SR. AIRTON DIPP - Sr. Presidente, pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer)
- Tem V. Ex.ª a palavra.

O SR. AIRTON DIPP (Bloco/PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós retiramos o
requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer)
- Pois não. A Mesa defere o pedido de retirada do
requerimento.

O SR. BENITO GAMA - Obrigado, Sr. Presi
dente. Obrigado aos membros da Oposição.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.ª a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, parece-me
que está havendo a possibilidade de um novo enca
minhamento por parte do Bloco de Oposição.

Portanto, antes de o PSB se manifestar, gosta
ria que o Bloco se manifestasse, pois me parece que
há uma nova posição a respeito do requerimento.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos O Congresso .Nacional decreta:
ouvir o Bloco, em face das ponderações do Deputa- Art. 12 Fica aprovado o texto do Tratado de
do Benito Gama. Proibição Completa de Testes Nucleares - CTBT,

O SR. AIRTON DIPP - Sr. Presidente, pela or- concluído na cidade de Nova Iorque, em 24 de se-
demo tembro de 1996, e assinado pela República Federati-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer) va do Brasil na mesma data.
- Tem V. Ex.1I a palavra. Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação

O SR. AIRTON DIPP (BlocoIPDT - RS. sem do Congresso Nacional quaisquer atos dos quais
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós retiramos o possam resultar alteração ou revisão do referido Tra-
requerimento. tado, ou que acarretem encargos ou compromissos

O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer) gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do inci-
- Pois não. A Mesa defere o pedido de retirada do so I do art. 49 da Constituição Federal.
requerimento. Art. 212 Este decreto legislativo entra em vigor

O SR. BENITO GAMA - Obrigado, Sr. Presi- na data de sua publicação.
dente. Obrigado aos membros da Oposição. Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998. -

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha- Nilson Gibson, Relator.
vendo oradores inscritos, declaro encerrada a dis- O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer)
cussão. - Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam

Vai-se passar à votação da matéria. como se encontram. (Pausa.)
O SR. PRES.IDENTE (Michel Temer) - Vou APROVADA.

submeter a votos o A matéria vai ao Senado Federal.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

N.!! 623, DE 1998 - 2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVOO Congresso Nacional decreta:

Art. 12 É aprovado o texto do Tratado de Proibi- Nº 628-A, DE 1998
(Da Comissão de Relações Exteriores e de

ção Completa de Testes Nucleares (CTBT), concluí- Defesa Nacional)
do na cidade de Nova York, em 24 de setembro de Discussão, em turno único, do Projeto
1996 e assinado pela República Federativa do Brasil de Decreto Legislativo n2 628, de 1998, que
na mesma data. aprova o texto da Convenção para Prevenir

Parágrafo único. Serão sujeitos à aprovação do e Punir os Atos de Terrorismo Configurados
Congresso Nacional quaisquer atos dos quais pos- em Delitos Contra as Pessoas e a Extorsão
sam resultar alteração ou revisão do referido Trata- Conexa, quando tiverem eles transcendên-
do, ou que acarretem encargos ou compromissos cia Intemacional, concluída em Washington,
gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do art. em 2 de fevereiro de 1971; tendo parecer da
49, inciso I, da Constituição Federal. Comissão de Constituição e Justiça, e de

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor Redação, pela constitucionalidade, juridici-
na data de sua publicação. dade, técnica legislativa, e no mérito, pela

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs. aprovação (Relator. Sr. Nilson Gibson).
que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.) O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha-

Aprovado. vendo oradores inscritos, declaro encerrada a dis-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so- cussão.

bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Vai-se passar à votação da matéria.
Redação Final: O SR. PRESIDENTE (Michel Teiner) - VOU

REDAÇÃO FINAL DO submeter a votos o
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N.!! 623-B, DE 1998 Nº 628, DE 1998

Aprova o texto do Tratado de Proibi- O Congresso Nacional decreta:
ção Completa de Testes Nucleares - Art. 112 É aprovado o texto da Convenção para
CTBT, concluído em Nova Iorque, em 24 Prevenir e Punir os Atos de Terrorismo Configurados
de setembro de 1996. em Delitos Contra as Pessoas e a Extorsão Conexa,



Aprova o texto da Convenção para
Prevenir e Punir os Atos de Terrorismo
Configurados em Delitos contra as Pes
soas e a Extorsão Conexa, Quando Tive
rem Eles Transcendência Internacional,
concluída em Washington, em 2 de feve
reiro de 1971.

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N.2628-B, DE 1998

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica aprovado o texto da Convenção

para Prevenir e Punir os Atos de Terrorismo Confi
gurados em Delitos contra as· Pessoas e a Extorsão
Conexa, Quando Tiverem Eles Transcendência In
ternacional, concluída em Washington, em 2 de fe
vereiro de 1971.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão da referida Convenção, bem
corno quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.
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Quando Tiverem Eles Transcendência Internacional, O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
concluída em Washington, em 2 de fevereiro de Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é funda-
1971. mental que não se deixe de registrar o passo impor-

Parágrafo único. Serão sujeitos à aprovação do tante que o Governo do Presidente Fernando Henri-
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re- que Cardoso, através do Ministério da Justiça e do
sultar em revisão à referida Convenção, assim como Ministério das Relações Exteriores, dá ao subscre-
quaisquer ajustes complementares que, nos termos ver o texto da Convenção que estamos aprovando
do inciso I, do artigo 49, da Constituição Federal, hoje, em relação ao qual Oposição e base do Gover-
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao no estão de acordo. Se assim não fosse, certamente
patrimônio nacional. haveria um grande debate.

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor É natural que as coisas que atingem a unanimi-
na data de sua publicação. dade, que são de uma utilidade tão clara e que posi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) cionam o Brasil de uma forma tão favorável não sus-
Ouço os Srs. Líderes. citem discussão.
Como vota o PSTU? (Pausa.) Portanto, o PFL vota ·sim·, mas não poderia
Como vota o PV? (Pausa.) deixar de registrar a importância desse ato.
Como vota o PPS? O SR. RODRIGUES PALMA (PTB - MT. Sem
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do

revisão do orador.} - Favorável, Sr. Presidente. Governo vota ·sim·.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer) O SR. PRESIDENTE (Michêl Temer) - Os Srs.

- Como vota o PL? (Pausa.) que o aprovam queiram permanecer como estão.
Como vota o PSB? . (Pausa.)
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ. Aprovado.

Sem revisão do orador.) - O PSB vota ·sim·, Sr. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so-
Presidente. bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Re-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Corno dação Final:
vota o PSDB?

O SR. LUCIANO CASTRO (PSDB - RR. Sem
revisão do orador.) - O PSDB vota ·sim·, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer)
- O PTB vota ·sim".

Como vota o PPB?
O SR. GERSON PÉRES (PPB - PA. Sem revi

são do orador.) - ·Sim.·
O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer)

- Como vota o Bloco de Oposição?
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Blo

colPT - SP. Sem revisão do orador.) - Vota ·sim·,
nos termos do parecer do Deputado Hélio Bicudo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer)
- Como vota o PMDB?

A SRA. LfDIA QUINAN (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão da oradora) - O PMDB vota ·sim·, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer)
- Como vota o PSDB?

O SR. LUCIANO CASTRO (PSDB - RR. Sem
revisão do orador.) - O PSDB vota ·sim·, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer)
- Como vota o PFL?
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Art. 21! Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998. 
Nilson Gibson, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N.2621-A, DE 1998
(Da Comissão de Relações exteriores e de Defesa

Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n.9 621, de 1998, que
aprova o texto do Protocolo Adicional ·ao
Tratado de Amizade, Cooperação e Comér
cio sobre Facilitação de Atividades Empre
sariais, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Govemo da
República Oriental do Uruguai, em Montevi
déu, em 6 de maio de 1997; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridici
dade, e técnica legislativa (Relator: Sr. Nil
son Gibson). Pendente de parecer da Co
missão de Economia, Indústria e Comércio.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer ao Projeto de
Decreto Legislativo, em substituição à Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, ao nobre Deputado
Israel Pinheiro.

O SR. ISRAEL PINHEIRO (PTB - MG. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, este Projeto de De
creto Legislativo nl! 621-A, de 1998, tem um alto al
cance para o futuro deste País. É praticamente a in
tegração econômica que já está se iniciando com re
lação ao Mercosul.

O Brasil e o Uruguai assinam um tratado, que
vamos agora homologar, que permite aos empresá
rios brasileiros internarem-se no Uruguai como se
fosse no Brasil, e vice-versa. Isso realmente é. um
avanço extraordinário para o Mercosul e vão facilitar
a burocracia e aumentar o intercâmbio comercial en
tr~ os países do Mercosul.

O parecer da Comissão de Economia, Indústria
e Comércio é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não
havendo oradores inscritos, declaro encerrada a dis
cussão.

Vai-se passar à votação da matéria
O SR. PRESIDENTE ( Michel Temer) - Vou

submeter a votos o

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2621 DE 1998

O Congresso Nacional decreta:
Art. 11! É aprovado o texto do Protocolo adicio

nai ao Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio
sobre Facilitação de Atividades Empresariais, cele
brado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o governo da República Oriental do Uruguai,
em Montevidéu, em 6 de maio de 1997.

Parágrafo único. Serão sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão ao referido Protocolo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I, do artigo 49, da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisãodo orador) - O PPS vota -sim-, Sr. Presiden
te.

O SR. RICARDO HERÁCLlO (PSB - PE. Sem
revisão do orador) - O PSB vota -sim-, Sr. Presiden
te.

O SR. ISRAEL PINHEIRO (PT B- MG. Sem
revisão do orador) - O PTB vota -sim-.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador) - O PPB vota -sim-, Sr. Presidente.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Blo
co/PT - SP. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, o Bloco de Oposição vota -sim-.

A SRA. LfDIA QUINAN (BlocolPMDB - GO.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota -sim-o

O SR. LUCIANO CASTRO (PSDB - RR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminho fa
voravelmente.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
vota -sim-o

O SR. RODRIGUES PALMA (PTB - MT. Sem
revisão do orador.) - A Liderança do Govemo vota
-sim-, Sr. Presidente.



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.º 622, DE 1998.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o texto da Convenção da

Unidroit sobre Bens Culturais Furtados ou ilicitamen
te Exportados, celebrada em Roma, no dia 24 de ju
nho de 1995.

Parágrafo único. Serão sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem
em revisão da referida Convenção, bem como quais
quer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Os Srs. Exportados, celebrado em Roma, no dia 24
que o aprovam queiram permaneçam como estão de junho de 1995; tendo parecer da Comis-
(Pausa.) são de Constituição e Justiça e de Redação,

Aprovado. pela constitucionalidade, juridicidade, e téc-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so- nica legislativa (Relator: Sr. Nilson Gibson).

bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Re- Pendente de parecer da Comissão de Edu-
dação Final: cação, Cultura e Desporto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
substituição à Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, concedo a palavra ao Sr. Deputado Lucia
no Castro.

O SR. LUCIANO CASTRO (PSDB - RR. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o Projeto de Decreto Legislativo n.2 622-A, de
1998, aprova o texto da convenção sobre bens cul
turais furtados ou ilicitamente exportados, celebrada
em Roma em 24 de junho de 1995.

A delegação do Brasil ao referido encontro pro
pôs a adesão do País àquela convenção, cujo princi
pal objetivo é facilitar a restituição e o retomo de
bens culturais, mediante o estabelecimento de um
conjunto mínimo de regras jurídicas que tomem mais
eficaz a ação quanto ao seu tráfico ilícito.

O Ministério da Cultura e o Ministério da Justi
ça, consultados sobre o acima mencionado, mani
festaram-se favoravelmente à adesão do Brasil à
convenção.

Este é o nosso parecer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare

cer é favorável pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha

vendo oradores inscritos, declaro encerrada a dis
cussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou

submeter a votos o

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N.s! 621-B, DE 1998

Aprova o texto do Protocolo Adicio
nai ao Tratado de Amizade, Cooperação e
Comércio sobre Facilitação de Atividades
Empresariais, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Oriental do Uruguai,
em Montevidéu, em 6 de maio de 1997.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Protocolo Adi

cionai ao Tratado de Amizade, Cooperação e Co
mércio sobre Facilitação de Atividades Empresariais,
celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Govemo da República Oriental do Uru
guai, em Montevidéu, em 6 de maio de 1997.

Parágrafo único. ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Protocolo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998. 
Nilson Gibson, Relator

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que estiverem de acordo permaneçam
como acham. (Pausa)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

-4-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.º 622-A, DE 1998

(Da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 622, de 1998, que
aprova o texto da Convenção da Unidroit so
bre bens Culturais Furtados ou Ilicitamente
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Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - O PPS entende ser da maior
importância esse projeto, vota sim e concorda, Sr.
Presidente, que seja aprovado desde já.

O SR. ISRAEL PINHEIRO (PTB - MG. Sem
revisão do orador.) - O PTB vota ·sim".

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - O PPB vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Blo
colPT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o Bloco de Oposição considera importantíssimo
esse PDL e vota sim.

A SRA. LíDIA QUINAN (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão da oradora.) - O PMDB vota "sim", Sr.
Presidente.

O SR. LUCIANO CASTRO (PSDB - RR. Sem
revisão do orador.) - O PSDB vota "sim", Sr. Presi
dente.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - O PFL vota sim, registran
do que é também, esse acordo, algo que não pode
deixar de ser registrado como um passo importante
e de posicionamento do Brasil nas relações interna
cionais.

E o Brasil não subscreve apenas esse acordo
no sentido de buscar garantias para os bens cultu
rais dos outros. Somos vítimas, com muita freqüên
cia, particularmente no que se refere à nossa arte
sacra, tão desprotegida.

Portanto, o PFL vota sim.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.

que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
Redação final:

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N.S! 622-B, DE 1998

Aprova o texto da Convenção da
UNIDROIT sobre Bens Culturais Furtados
ou Ilicitamente Exportados, celebrada em
Roma, no dia 24 de junho de 1995.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção da

Unidroit sobre Bens Culturais Furtados ou IIicitamen-

te Exportados, celebrada em Roma, no dia 24 de ju
nho de 1995.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que impli
quem revisão da referida Convenção, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional.

Art. 2º Este decreto leg!slativo entra em vigor
na data de sua publ:cação.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998. 
Nilson Gibson, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles
que estiverem de acordo permaneçam como se
acham. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N.º 625-A, DE 1998
Da Comissão de Relações Exteriores e

de Defesa Nacional
Discussão, em turno único, do Projeto

de Decreto Legislativo n.º 625, de 1998, que
aprova o texto do Acordo sobre o Exercício
de Emprego por parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Administrati
vo e Técnico, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República Tcheca, em Praga, em 13 de
junho de 1997; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade, e téc
nica legislativa (Relator: Sr. Nilson Gibson).
Pendente de parecer da Comissão de Tra
balho, de Administração e Serviço Público.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
substituição à Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, ao Deputado Luciano Castro.

O SR. LUCIANO CASTRO (PSDB - RR. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o acordo a ser aprovado pelo Projeto de De
creto Legislativo n.º 625, de 1998, demonstra a evo
lução das relações diplomáticas entre os países sig
natários, permitindo que os dependentes do pessoal
diplomático, consular, administrativo e técnico, de
signado para missão oficial por um dos Estados,
possam se empregar em outro.
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É garantido o direito ao trabalho daqueles de
pendentes que acompanham o funcionário transferi
do para outro país, ainda que limitado nos termos do
acordo submetido à nossa análise a relação de em
prego.

O acordo garante os interesses nacionais e in
centiva ao trabalho os dependentes do pessoal di
plomático, sem discriminá-los ou favorecê-los, con
cedendo tratamento igual ao dos trabalhadores na
cionais.

Diante do exposto, Sr. Presidente, opinamos
pela aprovação do projeto de decreto legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Pare
cer é pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha
vendo oradores inscritos, declaro encerrada a dis
cussão.

Vai-se passar a votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou

submeter a votos o

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.º 625 DE 1998

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo sobre o

Exercício de Emprego por parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Téc
nico, celebrado entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República Tcheca,
em Praga, em 13 de junho de 1997.

Parágrafo único. Serão sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão ao referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I, do art. 49, da Constituição Federal, acar
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, o PPS vota
"sim".

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador) - O PSB vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. DuíLlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador) - O PTB vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador) - O PPB vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Blo
co/PT - SP. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
o Bloco de Oposição considera que essa convenção

está descrita de acordo com as normas, os docu
mentos bilaterais sobre a matéria. Portanto, vota
"sim".

A SRA. LíDIA QUINAN (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim".

O SR. LUCIANO CASTRO (PSDB - RR. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, nesses
tempos de economia globalizada não há dúvida de
que um dos pontos que se constitui em maior violên
cia contra o cidadão e notadamente contra o cidadão
de países emergentes é a limitação do trabalho livre;
ou seja, fala-se muito em circulação de bens, em cir
culação de riqueza, mas não se fala em" circulação
do trabalhador, direito de trabalhar.

Portanto, esse é um passo muito pequeno e
atinge uma camada muito específica, mas é eviden
te que é um passo importante até para viabilizar a
sobrevivência das famílias dos diplomatas, que no
caso dos brasileiros são muito mal remunerados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há

sobre a mesa e vou submeterr a votos a seguinte
Redação Final:

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N.!! 625-B, DE 1998

Aprova o texto do Acordo sobre o
Exercício de Emprego por parte de De
pendentes do Pessoal Diplomático, Consu
lar, Administrativo e Técnico, celebrado en
tre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Tcheca,
em Praga, em 13 de junho de 1997.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ºFica aprovado o texto do Acordo sobre o

Exercício de Emprego por parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Téc
nico, celebrado entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República Tcheca,
em Praga, em 13 de junho de 1997.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
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do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional.

Art. 2!! Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998. 
Nilson Gibson, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que aprovam a redação final do projeto
de decreto legislativo permaneçam como se encon
tram. (Pausa.)

APROVADA.

A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-6-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO

N.!! 627-A, DE 1998
Da Comissão de Relações Exterioress e

de Defesa Nacional
Discussão, em turno único, do Projeto

de Decreto legislativo n.!! 627, de 1998, que
aprova o texto do Acordo sobre Transporte
Fluvial Transversal Fronteiriço de Passagei
ros, Veículos e Cargas, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da Argentina, no Rio de Janeiro,
em 27 de abril de 1997; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça, .e de
Redação, pela constitucionalidade, juridici
dade, e técnica legislativa (Relator: Sr. Nil
son Gibson). Pendente de parecer da Co
missão de Viação e Transportes.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
oferecer parecer ao Projeto em substituição à Co
missão de Viação e Transportes, concedo a palavra
ao Sr. Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Blo
co/PT - Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
em termos da Comissão, o parecer é pela aprova
ção. A matéria está tratada como usualmente tra
tam-se nesta Casa documentos bilaterais, e este
PDl é um dos predicados que vão, em termos legis
lativos, compondo t()da a reforma jurídica para que
possamos fazer operar o Mercosul com maior efetivi
dade.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Pare
cer é pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha
vendo oradores inscritos, declaro encerrada a dis
cussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos o

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO
NQ 627 DE 1998

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! É aprovado texto do Acordo sobre

Transporte Fluvial Transversal Fronteiriço de Passa
geiros, Veículos e Cargas, celebrado entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Argentina, no Rio de Janeiro, em 27 de
abril de 1997.

Parágrafo único. Serão sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I, do artigo 49, da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.'

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou co-
lher votos dos Srs. Líderes.

Como vota o PSTU? (Pausa.)
Como vota o PV? (Pausa.)
O PPS, como vota?
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem

revisão do orador.) - Votamos "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o Pl? (Pausa.)
Com vota o PSB?
O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem

revisão do orador.) - O PSB vota ·sim".
O SR. DuíLlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem

revisão do orador.) - O PTB vota "sim", Sr. Presi
dente.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - O PPB vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Blo
co/PT - SP. Sem revisão do orador.) - O Bloco de
Oposição vota "sim", Sr. Presidente.

A SRA. LíDIA QUINAN (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão da oradora.) - O PMDB vota "sim", Sr.
Presidente.

O SR. LUCIANO CASTRO (PSDB - RR. Sem
revisão do orador.) - O PSDB vota ·sim", Sr. Presi
dente.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFl - BA.
Sem revisão do orador.) - O PFl vota ·sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovado.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Re
dação Final:

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N2 627-B, DE 1998

Aprova o texto do Acordo sobre
Transporte Fluvial Transversal Fronteiri
ço de Passageiros, Veículos e Cargas,
celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Argentina, no Rio de Janeiro, em
27 de abril de 1997.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre

Transporte Fluvial Transversal Fronteiriço de Passa
geiros, Veículos e Cargas, celebrado entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Argentina, no Rio de Janeiro, em 27 de
abril de 1997.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998. 
Nilson Gibson, Relator.

O' SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que aprovam a redação final permane
çam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. BENITO GAMA - Sr. Presidente, peço a

palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex.a a palavra, pela ordem.
O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, é só para registrar
que os seis projetos, constantes da pauta de hoje,
tramitaram pela Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional e foram exaustivamente debatidos
e discutidos com todos os partidos.

Por isso, Sr. Presidente, queria congratular-me
com todos os membros do Congresso Nacional, espe
cialmente da Câmara dos Deputados, que contribuí
ram para a tramitação de projetos dessa magnitude.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Igual
mente, a Mesa congratula-se éom os membros da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal, pelos importantes projetos aqui votados hoje, da
maior relevância e significação internacional, como
também congratula-se mais uma vez com os Srs.
Deputados, ao término praticamente do período des
ta sessão extraordinária, pela eficiência com que de
sempenharam suas atividades, sempre guiados pe
los Srs. Líderes partidários, os quais cumprimento.

VI - Encerramento
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Roraima

Moisés Lipnik - PL; Robério Araújo - PPB; Sa
lomão Cruz - PSDB.

Amapá

Murilo' Pinheiro - PFL; Raquel Capiberibe 
PSB; Sérgio Barcellos - PFL; Valdenor Guedes 
PPB.

Pará

Olávio Rocha - PSDB; Paulo Rocha - Blo
co/PT; Raimundo Santos - PFL; Socorro Gomes 
Bloco/PCdoB; Vic Pires Franco - PFL.

Amazonas

Pauderney Avelino - PFL.

Rondônia

Marinha Raupp - PSDB; Moisés Bennesby 
PSDB; Oscar Andrade - PFL; Silvemani Santos - PFL.

Acre

Osmir Lima - PFL; Regina Lino - Bloco/PMDB;
Zila Bezerra - PFL.

Tocantins

Osvaldo Reis - PPB; Paulo Mourão - PSDB;
Udson Bandeira - Bloco/PMDB.

Maranhão

Nan Souza - PFL; Neiva Moreira - Bloco/PDT;
Pedro Novais - Bloco/PMDB; Roberto Rocha 
PSDB; Sarney Filho - PFL; Sebastião Madeira 
PSDB.

Ceará

Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade - Blo
coIPMDB; Paulo Lustosa - Bloco/PMDB; Pimentel
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Gomes - PPS; Pinheiro Landim - BlocoIPMDB; Rai
mundo Gomes de Matos - PSDB; Rommel Feijó 
PSDB; Vicente Arruda - PSDB.

Piauí

Mussa Demes - PFL.

Rio Grande do Norte

Ney Lopes - PFL.

Paraíba

Álvaro Gaudêncio Neto - PFL; Ricardo Rique 
Bloco/PMDB; Roberto Paulino - Bloco/PMDB; Wil
son Braga - PSDB.

Pernambuco

Mendonça Filho - PFL; Pedro Corrêa - PPB; Ri
cardo Heráelio - PSB; Roberto Fontes - PFL; Sílvio
Pessoa - BIocoIPMDB; Vicente André Gomes - PSB;
Wilson Campos - PSDB; Wolney Queiroz - BlocoIPDT.

Alagoas

Moaeyr Andrade - PPB; Pedro Luís Albuquerque
-PFL.

Sergipe

Messias Gois - PFL; Pedro Valadares - PSB.

Bahia

Mário Negromonte - PSDB; Nestor Duarte 
PSDB; Pedro lrujo - BlocoIPMDB; Prisco Viana 
PPB; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne 
PFL; Sérgio Carneiro - Bloco/PDT; Severiano Alves
- Bloco/PDT; Simara Ellery - Bloco/PMDB; Ursicino
Queiroz - PFL; Walter Pinheiro - Bloco/PT.

Minas Gerais

Marcos Uma - BlocoIPMDB; Maria Elvira - Blo
co/PMDB; Mário de Oliveira - PPB; Mauríco Campos 
PSDB; Mauro Lopes - Bloco/PMDB; Neif Jabur - Blo
coIPMDB; Odelrno Leão - PPB; Osmânio Pereira 
PSDB; Paulo Delgado - BIoco/PT; Paulo Heslander 
PTB; Philernon Rodrigues - PTB; Raul Belém - PFL;
Roberto Brant - PSDB; Romel Anízio - PPB; Ronaldo
Perim - Bloco/PMDB; sandra Starling - BlocoIPT; sa
raiva Felipe - BIocoIPMDB; Sérgio Miranda - Blo
colPCdoB; Sérgio Naya - PPB; Silas Brasileiro - BIo
coIPMDB; Snvio Abreu - Bloco/PDT; Tilden Santiago 
Bloco/PT; Vittorio Medioli - PSDB; Wagner do Nasci
mento - PPB; Zaire Rezende - Bloco/PMDB.

Espírito Santo

Marcus Vicente - PSDB; Nilton Baiano - PPB;
Rita Camata - Bloco/PMDB; Roberto Valadão - Blo
co/PMDB.

Rio de Janeiro

Milton Temer - Bloco/PT; Miro Teixeira - Blo
co/PDT; Moreira Franco - Bloco/PMDB; Noel de
Oliveira - Bloeo/PMDB; Osmar Leitão - PPB; Pau
lo Feijó - PSDB; Paulo Nascimento - PPB; Rober
to Campos - PPB; Roberto Jefferson -'PTB; Ro
naldo Cezar Coelho - PSDB; Ronaldo Santos 
PSDB; Rubem Medina - PFL; Sérgio Arouca 
PPS; Simão Sessim - PPB; Vanessa Felippe 
PFL.

São Paulo

Marcos Vinícius de Campos - PFL; Marquinho
Chedid - Bloco/PSD; Marta Supliey - Bloco/PT; Nel
son Marquezelli - PTB; Paulo Lima - PFL; Pedro
Yves - PPB; Ricardo Izar - PPB; Robson Tuma 
PFL; Salvador Zimbaldi - PSDB; Sílvio Torres 
PSDB; Teima de Souza - Bloco/PT; Tuga Angerami
- PSDB; Ushitaro Kamia - PPB; Valdemar Costa
Neto - PL; Vicente Caseione - PTB; Welson Gaspa
rini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Murilo Domingos - PTB; Pedro Henry 
PSDB; Rodrigues Palma - PTB; Welinton Fagundes
-PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB; Maria Laura 
Bloco/PT; Osório Adriano - PFL; Wigberto Tartuce
PPB.

Goiás

Maria Valadão - PTB; Nair Xavier Lobo - Blo
co/PMDB; Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB; Pedri
nho Abrão - PTB; Pedro Canedo - PL; Pedro Wilson
- Bloco/PT; Roberto Balestra - PPB; Rubens Cosae
- Bloco/PMDB; Sandro Mabel- Bloco/PMDB; Vilmar
Rocha- PFL.

Mato Grosso do Sul

Marilu Guimarães - PFL; Marisa Serrano 
PSDB; Oscar Goldoni - BlocoIPMDB; Saulo Queiroz
-PFL.

Paraná

Max Rosenmann - PSDB; Moacir Miche
letto - Bloco/PMDB; Nedson Micheleti - Blo
co/PT; Nelson Meurer - PPB; Odílio Balbinotti
- PSDB; Padre Roque - Bloeo/PT; Paulo Ber
nardo - Bloco/PT; Paulo Cordeiro - PFL; Re
nato Johnsson - PSDB; Ricardo Barros 
PPB.
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DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Elton Rohnelt - PFL.

Pará

José Priante - Bloco/PMDB; Mário Martins 
Bloco/PMDB; Nicias Ribeiro - PSDB.

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB.

Maranhão

César Bandeira - PFL; Davi Alves Silva - PPB;
Mauro Fecury - PFL; Remi Trinta - PL.

Ceará

Antônio Balhmann - PPS; Antônio dos Santos
- PFL; Roberto Pessoa - PFL.

Piauí

Alberto Silva - BIocoIPMDB; Paes Landim - PFL.

Rio Grande do Norte

Carlos Alberto - PSDB.

Paraíba

Gilvan Freire - PSB; José Luiz Clerot - Blo
co/PMDB.

Pernambuco

Osvaldo Coelho - PFL; Salatiel Carvalho 
PPB.

Bahia

Geddel Vieira Lima - BlocoIPMDB.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Leopoldo Bessone 
PTB; Narcio Rodrigues - PSDB; Nilmário Miranda 
Bloco/PT.

Rio de Janeiro

Itamar Serpa - PSDB; José Carlos Coutinho 
PFL; Maria da Conceição Tavares - Bloco/PT.

São Paulo

Carlos Nelson - Bloco/PMDB; Fausto Martello
- PPB; Vadão Gomes - PPB; Wagner Rossi - Blo
co/PMDB.

Mato Grosso

Rogério Silva - PFL; Tetê Bezerra - Blo
co/PMDB.

Paraná

José Janene - PPB; Maurício Requião - Blo
co/PMDB; Werner Wanderer - PFL.

Rio Grande do Sul

Arlindo Vargas - PTB; ~nio Bacci - Bloco/PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - está en
cerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 12 horas e 3
minutos.)

Ata da 34 Sessão, da Câmara dos Deputados,
da 6! Sessão Legislativa Extraordinária, da
50! Legislatura em 12 de fevereiro de 1998

Presidência dos Srs. Nelson Trad, 29 Secretário Paulo Paim, 39 Secretário Efraim Morais, 4º
Secretário José Maurício, 19 Suplente de Secretário Wagner Salustiano, 29 Suplente de Se

cretário Marciel Filho Eraldo Trindade § 29 do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
(14 Horas)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Havendo
número regimental

Está aberta a sessão.

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

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

11- LEITURA DA ATA

O SR. PAULO DELGADO servindo como 22

Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual, é sem observações, aprovada.

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

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
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o Sr. Nelson Trad, 251 Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Paulo Paim, 351 Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Passa-se
ao

IV - Pequeno Expediente

Tem a palavra o Sr. Nelson Trad.
O SR. NELSON TRAD (PTB - MS. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs.
Deputados, a oportunidade de minhas palavras nes
te pronunciamento, eu a reservo para tratar de maté
ria que considero de grande relevância no panorama
econômico nacional. Refiro-me ao acordo que foi fe
chado recentemente entre a direção da Volkswagen
e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, filiado à
Central Única dos Trabalhadores.

À revelia das críticas disparadas por segmen
tos inconformados, que insistem em manter o status
quo, o acordo representa um avanço na solidifica
ção das novas tendências nas r~lações trabalhistas
no País.

Já está devidamente reconhecido que uma le
gislação trabalhista deve ser flexível para atender à
heterogeneidade do mercado e ao anseio de ade
quação das condições de trabalho às realidades
econômicas das empresas.

Sem sombra de dúvidas, Sr. Presidente, a nos
sa legislação trabalhista está perdendo seu caráter
de simples proteção ao empregado e evoluindo para
um sistema de relações de trabalho menos depend
ente do Estado, com maior espaço para as normas
criadas pelos próprios envolvidos na relação entre
capital e trabalho.

O acordo a que estamos fazendo referência é
prova inconteste desse direcionamento na área tra
balhista, aliás, defendido com muito empenho pelo
Governo Federal.

Modificações estruturais de grande impacto
atingem o mundo como um todo. A g/obalização da
economia, de que resultaram os imperativos de com
petitividade e a premência da busca do desenvolvi
mento econômico, provocou a necessidade de re
pensarmos novos métodos de produÇod.o e formas de
condução das relações entre empregados e empre
sas.

A conseqüência mais dramática desse quadro
internacional é o desemprego, e este veio para ficar.
Em nosso País, as maiores vítimas são os trabalha
dores do setor industrial, tendo em vista o cresci
mento da automação, em especial nas grandes
montadoras de veículos automotores.

Nesse aspecto, Sr. Presidente, notadamente
no tocante ao fato de se evitar o agravamento do de
semprego com demissões em massa, que reside a
significativa vitória do acordo celebrado entre a
Volkswagen e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

Inicialmente, a empresa pretendia demitir, nas
montadoras de Anchieta e Taubaté, nada menos
que 10 mil empregados. Por força da negociação,
esse número foi reduzido para 4.062 trabalhadores,
que deixaram a empresa pela viabilização de um
programa de demissão voluntária. Esse projeto pa
gou parcelas indenizadoras, suficientes para que os
demissionários pudessem complementar suas apo
sentadorias por meio da exploração comercial ou de
prestação de serviços.

O acordo incluiu medidas como: modificação
dos benefícios aos empregados; possibilidade de re
manejamento de pessoal; eliminação das pausas co
letivas da mão-de-obra, dando lugar às pausas indi
viduais para evitar a interrupção do processo produ
tivo; estrutura de remuneração específica para os
cargos e áreas não ligadas às atividades-fins da ca
tegoria metalúrgica automotiva; novos índices refe
rentes aos valores de participação nos resultados
dos lucros da empresa; alteração do regime de cinco
para seis dias de trabalho por semana, mantendo a
mesma carga horária semanal, dentre outras.

Destaca-se nesse acordo, em especial, a flexi
bilização da jornada de trabalho, com a criação do
Banco de Dias, constante de redução da jornada
com manutenção da remuneração total, cujo débito
será reposto em dias adicionais, sem, no entanto, in
cluir pagamento de horas extras.

O Banco de Dias é uma nova forma de se apli
car o Banco de Horas, que embora tenha sido intro
duzido na nossa legislação trabalhista, somente no
início deste ano, com a Lei n.º 9.601, já vinha sendo
utilizado na prática por algumas empresas, inclusive
pela própria Volkswagen.

O Banco de Horas constitui um eficiente siste
ma de flexibilização de jornadas para equilibrar o tra
balho nos picos de produção com o desaquecimento
profissional nas fases de queda da demanda. Repre
senta também uma metodologia eficaz para evitar
demissões e melhorar a qualidade de vida dos em
pregados.

Não se pode afirmar que esse foi um acordo
ideal com que todos saíram ganhando. Como acon
tece em qualquer acordo, para se ganhar por um
lado, há que se perder por outro.

No caso específico, a vitória dos trabalhadores
se consagrou na manutenção de seus empregos e
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salários. Ora, o grande desafio neste final de século
é a defesa do emprego, hoje em falta no mundo.
Perder o trabalho não representa um prejuízo só do
trabalhador. Perde toda a cadeia produtiva e econô
mica da sociedade, enfraquecida pela redução do di
nheiro circulante, pela disseminação da miséria e
pelo aumento da violência.

Não se pode ir contra o fluxo da história. Em
todo o mundo, as correntes de pensamento liberais,
intervencionistas ou neoliberais reconhecem a ne
cessidade de se evoluir para um sistema de relações
trabalhistas menos dependentes de leis rígidas, mais
atreladas às normas criadas pelos próprios interes
sados: trabalhadores e empresários.

De nossa breve exposição fica uma certeza: o
nosso tempo exige um novo papel para a legislação
trabalhista, ou seja, o de flexibilizar-se para funcio
nar como estímulo ao desenvolvimento econômico,
gerando empregos e ocupações, serviços, e, nesse
sentido, as negociações sindicais devem ser fortale
cidas e incentivadas.

O acordo entre a Volkswagen e o Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC vem ao encontro da máxima
de que não haverá eficácia social sem a contraparti
da econômica.

O SR. PADRE ROQUE (Bloco/PT - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.8S e Srs. De
putados, há quase 8 dias, de madrugada, na cidade
de Marilena, no noroeste do Estado do Paraná, hou
ve mais uma chacina, mais um massacre de sem
terra, desta vez escrachadamente assumido pelos
fazendeiros, pela UDR, pelos grupos de segurança
privados e por todos os donos da infelicidade de
nossa Nação.

Mais uma vez os que quase nada têm ficaram
absolutamente sem nada. Na tarde do sábado pas
sado, homens e mulheres, rapazes e moças, meni
nos e meninas, em roupas sumárias, quase íntimas,
pediam com insistência que lhes arrumássemos um
short, um vestidinho, uma camisa, um calção um
pouco mais decente, enfim, algo com que pudessem
ao menos se cobrir ou se vestir.

Sr. Presidente, este País parece fadado a ser
assim. Os senhores feudais, os donos dos enge
nhos, os grandes latifundiários, os proprietários de
empresas nacionais e multinacionais, estes, sim, de
têm as honras, os direitos, as benesses, a fartura;
têm ao seu lado a lei, o Estado e a polícia. Os po
bres, .Sr. Presidente, nada têm, a não ser um cano
de espingarda, de escopeta, de pistola, seja lá o que
for, encostada no rosto, a exemplo do agricultor Se
bastião Camargo Filho, que teve não apenas a face,

mas a própria cabeça destruída e os miolos esparra
mados, de tal forma que cerca de nove horas após o
acontecido a sua companheira ainda estava com os
miolos dependurados na cabeça e esparramados
pelos braços nus, os seus miolos, enfim, espalhados
pelo mundo.

Sr. Presidente, este é o problema do nosso
País: a uns tudo se concede; a outros nada se lhes
dá. Quero mais uma vez dizer com todas as letras
que não estou preocupado com o nome de quem
possui esta ou aquela área de terra. Estou preocu
pado com milhares e milhares de famílias que não
têm um pedacinho de chão onde viver dignamente
no campo, e não o têm tampouco na cidade. Este é
outro grande problema: na cidade e no campo, o
mesmo fenômeno, a mesma tragédia, a mesma in
sensibilidade governamental.

Da tribuna desta Casa de Leis, de repre
sentantes do povo e perante a Nação brasileira, res
ponsabilizo o Governo Federal e todas as suas insti
tuições por mais essa morte, por mais esse sangue,
por mais essa dor, por mais esse aviltamento de infi
nitos seres humanos. Não podemos aceitar isso.

Haveremos de destemidamente continuar de
nunciando desta tribuna fatos dessa natureza. Não
se pode matar impunemente; essa é uma prática do
passado, da barbárie. E já queremos ser considera
dos, no concerto das nações, como nação moderna,
digna, que respeita os direitos humanos.

Em nome da população do meu Estado, Para
ná, protesto, acuso e exijo justiça para os menores e
mais pobres.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Padre Ro
que, assumem sucessivamente a Presidên
cia os Srs. Nelson Trad, 29 Secretário, Mar
çal Filho, § 29 do artigo 18 do Regimento In
terno.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Luiz Alberto.

O SR. LUIZ ALBERTO (BlocolPT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lu
gar, gostaria que ficasse registrado nos Anais da
Casa editorial do jornal A TARDE chamado "Menos
direitos para todos·, acerca das reformas do Estado
brasileiro.

O outro assunto que me traz à tribuna é o des
respeito ao direito de acesso à justiça, que é cada
vez mais institucionalizado no Poder Judiciário do
Estado da Bahia. A nova vítima é a família Negra
Reis Santos, proprietária de pequena área de terra
no Município de Morro do Chapéu.



Editorial:

MENOS DIREITOS PARA TODOS

EDITORIAL A QUE SE REFERE O ORADOR:

Exercendo em toda sua extensão a força do
poder e o poder da força, a primeira através de ex
pedientes aéticos que vêm acompanhando o relacio
namento do Executivo com o Legislativo, retratados,
principalmente, na troca de favores e de votos, e o
segundo expresso no aparato policial que mantém o
povo distanciado dos seus representantes, o gover-

Fevereiro de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 13 04345

No ano de 1982, a referida famnia ajuizou a José' Reis Santos a comparecer à Justiça da Comar-
Ação Reivindicatória n.!! 3.524/82, contra a Empresa ca, contendo o mandado de intimação a advertência
Colibri Comercial e Agropecuária Ltda., tendo como de comparecer em jufzo desacompanhado de seu
sócios Odilon Gomes da Rocha, titular do Cartório advogado, ou seja, em Morro do Chapéu o Poder
de Imóveis de Morro do Chapéu, Odilésio Gomes da Judiciário não reconhece ao negro nem mesmo o di-
Rocha e Wilson Mendes, todos ex-Prefeitos daquele reito de constituir advogado, violando expressamen-
Munidpio, somente julgada, oito anos depois, pelo te o direito de acesso à justiça.
Dr. Juiz Marcelo da Rocha. Além dos desmandos do ponto de vista proces-

Contra a sentença favorável à famrlia de ne- sual, de violação do direito de petição assegurado
gros houve recurso, mas o Tribunal de Justiça da na Constituição Federal, o autor da ação ainda foi v(-
Bahia confirmou totalmente a decisão do Juiz. O pro- tima da violação dos direitos humanos, tendo sido
cesso desceu para a Comarca e o Juiz Ivan Figuei- espancado e preso pelo delegado de Morro do Cha-
redo chegou a determinar o cumprimento de acór- péu, em função de o juiz ter determinado um enca-
dão fazendo a restituição da área à famrlia de ne- minhamento completamente inconstitucional, de o
gros. autor da ação comparecer a uma audiência sem ad-

Posteriormente, o atual Magistrado de Morro vogado.
do Chapéu, desrespeitando o primeiro acórdão do Trata-se de uma justiça racista, que vem cau-
Tribunal da Bahia, resolveu retomar a área de terra sando pânico aos negros daquele Municfpio, pois
que a própria Justiça reconheceu pertencer de direi- sem motivo alguns são presos, como vários outros
to àquela famflia. Foi interposto o Mandado de Segu-' casos. Agora diz o Juiz que as quatro decisões do
rança 2984-9, obtendo liminar deferida pela Desem- Tribunal de Justiça da Bahia não têm mais nenhuma
bargadora Ora. Olny Silva, determinando que o Juiz validade, pois ele, Juiz de Direito, deu uma sentença
da Comarca devolvesse a área para a famnia Negra que tomou sem efeito as decisões ·superiores·.
Reis Santos. Porém, o Juiz desrespeitou a decisão O Juiz Ivan Figueiredo Dourado prossegue nas
da Desembargadora e não deu cumprimento à Iimi- suas atitudes contra esta famrlia de negros, tomando
nar. as medidas judiciais arbitrárias; quando não são lite-

Veio posteriormente a decisão final do referido ralmente engavetadas as decisões do Tribunal baia-
mandado de segurança e o Tribunal da Bahia conce- no, são frontalmente desmoralizadas.
deu por unanimidade a segurança, determinando Ora, se o Juiz não tivesse o apoio de um poder
que a área disputada fosse devolvida à famrlia de que na Bahia é superior ao Poder Judiciário, certa-
negros. Mais uma vez o Juiz Ivan Figueiredo Doura- mente teria sido punido.
do desrespeitou este acórdão unânime. O que vem acontecendo neste caso da Bahia é

Dando seguimento à luta contra os desmandos um ato de racismo e de desrespeito aos direitos hu-
da justiça da Bahia, foi interposto o Recurso de manos e de acesso à justiça. É uma ofensa ao Es-
Agravo de Instrumento 6048-4, tendo o Tribunal de tado de Direito, uma situação de insubordinação que
Justiça da Bahia, também por unanimidade, cassado põe em risco a própria democracia que pressupõe a
o despacho do Juiz que retirou da famrlia negra a soberania das instituições (Poder Judiciário), e quan-
área que lhe pertence. No entanto, o Magistrado do há um homem que se coloca acima das instituiçõ-
Ivan Figueiredo Dourado não deu cumprimento a es constitufdas, estabelece-se a tirania, o absolutis-
mais este acórdão, em expresso atentado ao direito mo, como se verifica na esfera da pobre justiça baia-
constitucional de acesso à justiça. na.

Estes fatos ocorreram durante gestão do Go
vernador Antonio Carlos Magalhães, que protegeu
os grileiros sócios da empresa Colibri. Tratou-se de
um absurdo, pois foram quatro decisões do Tribunal
de Justiça da Bahia, que em razão de o Magistrado
ter a proteção do então Governador, o Dr. Antonio
Carlos Magalhães, jamais foram cumpridas.

Diante da proteção que goza até hoje o Juiz de
Morro do Chapéu, o mesmo vem perseguindo outros
negros naquela Comarca, praticando outras arbitra
riedades, chegando ao ponto de intimar o negro
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no, que conseguiu aprovar no Senado a reforma ad
ministrativa, tinha como favas contadas, ontem, a
aprovação, também, da reforma da Previdência.

Antecipando-se a possíveis manifestações
como as que ocorreram na semana passada, quan
do sindicalistas ocuparam o plenário da Câmara Fe
deral, tentando pressionar deputados para votarem
contra a reforma da previdência, o governo determi
nou um cerco militar em tomo dos principais prédios
públicos de Brasflia - Congresso Nacional, Palácio
do Planalto, Supremo Tribunal Federal e ministérios
-, mobilizando cerca de 1.500 homens portando gra
nadas e outras armas, além de cães. O aparato
afasta, mais uma vez, o povo dos seus repre
sentados, que, se exercessem a delegação que lhes
foi conferida com independência e consciência, não
estariam postos em xeque pelos que os elegeram.

Escolhendo os trabalhadores como alvos de
miras, o govemo neoliberal dá seqüência à escalada
de restrições que lhes impõe a qualquer preço, inclu
sive o que vem sendo pago para que o Congresso
apóie integralmente as reformas que preconiza
como salvação nacional, a quebra de direitos adqui
ridos, o fim da estabilidade e do regime jurídico úni
co para o funcionalismo, festejados com a aprova
ção pelo Senado da reforma administrativa.

Para os trabalhadores da empresa privada,
igualmente, não está reservado senão um conjunto
de medidas que vão atingir o regime da aposentado
ria e o teto de seus proventos.

Sobre o teto, particularmente, a oposição tenta
va, ontem, embora com poucas possibilidades de
êxito~ impedir sua fixação em reais, defendendo a
adoção de critério que se baseie ·em múltiplo do sa
lário mfnimo ou outra unidade de valor, tendo em
vista que com o tempo este teto poderá ser achata-

. do. Como o teto previsto é de R$1.200, correspon
dendo a dez salários mínimos, basta que o SM seja
reajustado em maio deste ano em 6%, como preten
de o govemo, passando dos atuais R$120 para
R$128, para que a maior aposentadoria no setor pri
vado, fique, já em maio próximo, reduzida a 9,4 SM.
Mantido o regime proposto, sem regras que recom
ponham automaticamente o valor da aposentadoria,
esta chegará ao fundo do poço, perversamente.

São coisas desta natureza, imaginadas pelos
técnicos oficiais, à frente o ministro Bresser Pereira,
que se tomou inimigo número um dos servidores
públicos, e seus colegas Reinhold Stephanes e Pau
lo Paiva, ministros da Previdência e do Trabalho,
respectivamente, inspiradores da aplicação do cutelo
nos aposentados e da criação do contrato temporá-

rio de trabalho, que tomam mais frágeis as garantias
do trabalhador, traçando uma Imagem acerca do que
deve pensar o governo desta categoria.

Se a reforma administrativa, que tem aspectos
positivos, peca por ferir direitos adqu!ridos, entre
eles o da estabilidade, que se constituía numa salva
guarda do servidor contra a perseguição política, a
da Previdência expõe os aposentados a uma cruel
incerteza. A par dos proventos inexpressivos que
aguardam o trabalhador ao fim de sua jomada de 35
anos de contribuição efetiva, a reforma preconizada
pelo governo traz o risco de liquidar seu poder aqui
sitivo.

Mas é neste quadro de inegável perda de direi
tos que os que exercem a atividade laboral, no servi
ço público ou no setor privado, que não se dá a devi
da importância à geração de empregos. Cria-se, em
suma, uma legião de empobrecidos, representados
pelos funcionários ou ex-funcionários, estes jogados
na rua da amargura, e pelos aposentados, ambos
contabilizando evidentes perdas em vencimentos e
provento$. Abaixo deles, o contingente de pessoas
que sequer ingressaram no mercado de trabalho ou
dele foram apeadas pela queda da atividade econô
mica que leva indústrias a demitir ou a reduzir horas
de trabalho, lojas a fechar suas portas.e assim por
diante.

O poder cega muitas vezes os que o detêm.
Também os ensurdece. Olhos e ouvidos parecem
atentos apenas para conferir o amém dos áulicos, o
coro da vassalagem. Não há lugar, sequer, na cons
ciência para auscultar a sociedade. Nem os exem
plos da história levam os poderosos a deixar por ins
tantes a irrealidade e com os pés no chão se dispo
rem a enxergar os fatos. Muitos têm pago um alto
preço pela vesguice.

Neobobos, como o presidente Fernando Henri
que Cardoso apelida os frustrados, os brasileiros
que têm tido a ventura de saber cultivar a alegria,
certamente estão perdendo esta qualidade. Não lhes
têm sido prescritas, ultimamente, outras coisas se
não receitas amargas.

Aumenta-se a escorcha tributária, congelam-se
salários, cortam-se direitos do servidor e do traba
lhador comum, amplia-se o desemprego. Até onde
chegaremos com a garantia de preservação da paz
social num quadro tão adverso?

O SR. JORGE WILSON (BlocolPMDB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr.as e Srs. Deputados, no final do ano passado, tive
a oportunidade de viajar ao Chile para ver de perto
as famflias que estavam para ser expulsas daquele
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país, não por terem praticado qualquer tipo de crime,
mas simplesmente por estarem pregando a palavra
de Deus ao povo daquela nação.

Àquela época, o que mais me indignava era a
posição tomada pela Cônsul-Adjunta, Dr.a Patrícia
Sarapion, totalmente contrária aos cidadãos brasilei
ros.

Dizia aquela Cônsul-Adjunta que ela não podia
fazer nada em relação ao fato, pois tratava-se de
problema intemo do Chile.

E aí, Sr. Presidente, vem a minha primeira per
gunta, o meu primeiro questionamento em face do
pronunciamento daquela senhora: se ela, que é
Cônsul-Adjunta brasileira no Chile e exerce esse
cargo para defender, orientar, direcionar e proteger o
cidadão brasileiro no Chile, não o faz, quem o fará?

A Dr.a Patrícia Sarapion tem que entender que
o dinheiro que paga o seu gordo salário e demais
mordomias que usufrui no exterior vem exatamente
dos bolsos daqueles a quem ela tem obrigação de
defender e não o faz.

Na mesma ocasião, em missão oficial, desig
nados pela Câmara Federal, deslocou-se para aque
le país, o Chile, uma delegação parlamentar sob a
presidência do nobre Deputado Pedro Valadares,
também para conhecer de perto a situação dos cida
dãos brasileiros naquele País que estavam para ser
expulsos de lá.

Essa Comissão tomou conhecimento não só
da atitude da Cônsul-Adjunta, Dr.a Patrícia Sarapion,
corno também ouviu dos próprios cidadãos brasilei
ros o relato sobre a maneira violenta e descortês
como eram tratados e sobre o abuso de autoridade e
de poder exercidos pelas autoridades daquele país.

Compete-me dizer, para ilustrar a verdade dos
fatos, que o Cônsul-Geral, Dr. Ronaldo de Campos
Veras, brasileiro atuando naquele país, não só rece
beu a Comissão mencionada como também discutiu
conosco a maneira como deveriam ser conduzidas
as negociações para por fim ao impasse.

Para nossa surpresa e indignação maior, no dia
de ontem, recebi xerox de matéria publicada no jornal
La Hora, periódico chileno, que atribui ao Cônsul-Geral
do Brasil no Chile as seguintes declarações:

Ronaldo de Campos Veras asseguró
que autoridades han actuado adecuadarnenteM

•

Para mi no hay ninguna situación anor
mal o irregularidad en el accionar de las
autoridades.

En esa oportunidad no pidieron ayuda
ai Consulado. Si ahora lo hicieram solo les
dariamos apoyo en lo que concieme ai Con-

sulado y en ningun caso intercederemos
ante el gobierno ya que es un assunto que
compete exclusivamente a las autoridades
chilenas.

E, por último, ante o fato apresentado pelo ad
vogado daqueles cidadãos brasileiros" sobre a ida
dos Parlamentares brasileiros àquele país, o diplo
mata reiterou que não tem conhecimento de tal si
tuação, afirmando:

No hiemos tenido nigun aviso sobre
esa posible visita. Puede que sean contac
tos personales dei abogado.

Ora, Sr. Presidente, um diplomata brasileiro,
atuando no exterior, que recebe uma comissão da
Câmara Federal, discute com ela problemas que en
volvem suas áreas e pouquíssimo tempo após vem
a público declarar que não recebeu nenhuma comis
são, se confirmadas essas declarações, é, no míni
mo, leviano e incompetente.

De qualquer forma, passada a hora do espanto
pelas declarações, inclusive, a de apoio ao governo
chileno e posicionamento contrário aos brasileiros,
fica a certeza de que o Cônsul-Geral Ronaldo de
Campos Veras e a Cônsul-Adjunta, Dr.a Patrícia Sa
rapion, passam a integrar com outros diplomatas ex
tensa lista dos funcionários brasileiros que não exer
cem corretamente seus cargos.

Por tudo, somos levados a crer que o serviço
ou sistema diplomático brasileiro está a merecer re
paros não só quanto à instituição em si, mas tam
bém em relação aos seus integrantes.

Urge que sejam tomadas medidas enérgicas
contra os diplomatas governamentais de retaliação
ao Chile, em face do tratamento dado aos brasileiros
naquele país.

Este mesmo país que através do seu Presiden
te vive a declarar aos quatro cantos do mundo que
no Chile a democracia é plena, no entanto, invade
templos religiosos, coloca pistolas nas cabeças de
cidadãos e lhes nega o direito de falar de Deus
àqueles que dele precisam.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Depu
tados, esta Casa votou ontem o substitutivo global
da reforma da Previdência, sem prejuízo dos desta
ques. Quem estava aqui percebeu que a base do
Governo estava constrangida, que os Deputados
nem faziam questão de serem fotografados ou fil
mados pela televisão, porque sabiam que naquele
momento aprovavam projeto totalmente impopular,
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que retira direitos básicos de trabalhadores, aposen- Chinaglia, seja quem for. A população deve saber e
tados, pensionistas e servidores públicos. naturalmente julgar.

, Os jornais de hoje informam com muita clareza Espero que a população, a par da votação,
que vem aí a'segunda fase da reforma da Previdên- converse com os Deputados, a fim de convencê-los,
cia, ou seja, a sua privatização. Representantes do no segundo turno ou mesmo nos destaques, a votar
Governo já assumiram que essa privatização vai ga-' a favor do interesse do trabalhador, do aposentado e
rantir para os banqueiros algo em torno de 200 bilhõ- dos pensionistas.
es de dólares até o ano 2010. A divulgação do voto está no campo da verda-

Sr. Presidente, nós não jogamos a toalha. Ter- de. Que a população julgue quem é quem e dê o re-
torno em 3 de outubro.minou somente o primeiro tempo. Os Deputados vão

retomar às bases e, tenho certeza, o período pré e Durante o discurso do Sr. Paulo Paim,
pós-eamaval vai servir para reflexão: os Deputados o Sr. Marçal Filho, § 2 9 do artigo 18 do Regi-
que votaram a favor da reforma da Previdência no menta Interno, deixa a cadeira da presidên-
primeiro turno voltarão muito preocupados, não só cia, que é ocupada pelo Sr. Wagner Salus-
com os destaques, mas também com a votação da tiano, 29 Suplente de Secretário.

matéria em segundo turno. O SR. PRESIDENTE (Wagner Salustiano) -
Sr. Presidente, é inaceitável a tranqüilidade do Concedo a palavra ao nobre Deputado Aldir Cabral,

Deputado que ontem votou a favor da reforma da do PFURJ.
Previdência. Todos sabem que o Governo não acei- O SR. ALDIR CABRAL (PFL - RJ. Sem revi-
tou a proposta da Oposição de preservar a seguinte são do' orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Depu-
redação: "o teto será de até dez salários mínimos·. tados, estou apresentando, para ser discutido e vo-
Essa é a senha para a privatização da Previdência. tado nesta Casa e no Senado Federal, importante

E diz o Governo: ·Nós só vamos mandar os projeto de lei que se relaciona diretamente com a
projetos que regulamentam de forma definitiva a re- propaganda de bebidas que contenham qualquer
forma da Previdência após as eleições·. Dirão que a teor alcoólico, à luz do que preceitua o art. 306 do
Previdência atenderá no máximo de um a três salá- Código de Trânsito Brasileiro.
rios mínimos. Alguns chegam a dizer que serão no O mencionado art. 306 do Código de Trânsito
máximo dois. E por que isso, Sr. Presidente? A pres- Brasileiro estabelece pena de detenção de seis me-
são dos banqueiros é enorme. Está em jogo o apoio ses a três anos, multa e suspensão ou proibição de
à reeleição de Fernando Henrique Cardoso. . se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veí

culo automotor aos que forem flagrados conduzindo
Ora, sequer a forma de cálculo - os últimos 36 veículos, na via pública, sob a influência de álcool ou

meses corrigidos monetariamente mês a mês, para substância de efeitos análogos, expondo a dano po_
manter o valor real- ficou definida. Vai depender de tencial a incolumidade de outrem. .
lei complementar que também vai achatar os pro- Pretende a lei proposta que na publicidade de

.ventos dos futuros aposentados e pensionistas. bebidas alcoólicas, nos rótulos e nas embalagens,
Sr. Presidente, tenho muita esperança de que se afixem mensagens elucidativas do crime que se

a mobilização popular crescerá nesse período. Con- comete à luz do art. 306 do Código de Trânsito Bra-
cedi entrevista há pouco ao Jornal do Aposentado, sileiro. Infere-se que desta providência os conduto-
que divulgará para todo o Brasil, em cerca de 50 mil res de veículos automotores estarão constantemen-
exemplares, os votos dos Deputados de cada Esta- te informados para que não pratiquem o crime pre-
do. É correto. Acho que ninguém deve ficar bravo se visto no mencionado dispositivo.
o referido jornal divulgar o nome de quem votou a fa- O mesmo projeto de lei obriga que nos estabe-
vor e contra a reforma. A população, então, vai julgar lecimentos, comerciais ou não, onde são oferecidas
no momento adequado, no processo eleitoral. Falar ao consumo bebidas alcoólicas, se afixem informes
a verdade não é crime. Os Parlamentares da base sobre o crime decorrente da direção sob o efeito de
do Governo, que negociaram com o Poder Executi- álcool e determina que na publicidade de bebidas al-
vo verbas para seus Estados - e todos sabem disso coólicas as mesmas advertências se façam, não se
-, querem receber a fatura sem que a população sai- tolerando a omissão da informação, elevando-a à
ba como votaram. Acho que os Deputados não es- qualidade de crime e apenando os responsáveis
tão cientes disto: a população deve ficar sabendo com as mesmas penas do já referido art. 306 do CÓ-
como votou Paulo Paim, Germano Rigotto, Arlindo digo de Trânsito Brasileiro.
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Ao comunicar aos meus ilustres pares a apre
sentação deste projeto de lei, o faço na certeza de
que estarei obtendo o mais amplo apoio a esta medi
da. Espero que a mesma seja aprovada em regime
de urgência e ainda nesta Legislatura.

Sem dúvida, a informação sobre as disposiçõ
es do Código de Trânsito Brasileiro, no que concer
ne ao crime da condução de veículO' sob efeito da
bebida alcoólica, deve ser permanente e obrigatória,
visando, inclusive, à diminuição e controle daquele
consumo, hoje excessivo em todos os ambientes pú
blicos, especialmente às margens das grandes rodo
vias e nos maiores centros urbanos.

Sei que esta lei proposta poderá contrariar o in
teresse das empresas fabricantes, exportadoras, dis
tribuidoras ou revendedoras de bebidas, pois, sem
dúvida, seu fim é estimular o não-consumo, espe
cialmente nas situações previstas no art. 306 do Có
digo de Trânsito Brasileiro. Mesmo assim, penso ser
de urgência sua aprovação, pois é dever da lei ajus
tar-se às realidades presentes'.

Assim, o mencionado projeto de lei justifica-se
plenamente ante a necessidade urgente de se acer
car o novo Código de Trânsito Brasileiro de legisla
ção subsidiária que lhe dê contornos de aplicabilida
de inquestionável.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Aldir Cabral,
o Sr. Wagner Salustiano, 2 52 Suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. José Maurício, 1Q Su
plente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Com a
palavra o Deputado Giovanni Queiroz. S. Ex.a dis
põe dos cinco minutos regimentais.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/PDT - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, a imprensa nacional há algum tem
po publica sistematicamente grandes números sobre
o Brasil, os quais depõem contra este País.

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados Miro
Teixeira e Luiz Eduardo Greenhalgh, vamos buscar
a interpretação desses dados, já feita por analistas
econômicos e renomados articulistas da grande mí
dia.

A dívida intema do Brasil, que era de 60 bilhõ
es, saltou em três anos para 250 bilhões de reais.
Pudemos ver os juros mensais saltarem de 17,18%
em meados de outubro para 42% ao final daquele
mês, e agora baixarem para apenas 36, 37%.

O que representa isso para o Brasil é a refle
xão que quero fazer com meus pares e com o povo

brasileiro. Os números são dispostos esparsamente.
Vamos uni-los e raciocinar sobre o que significa isso
para o País. Buscando também no Orçamento da
União uma interpretação para tais números, vere
mos lá garantidos 37 bilhões para pagamento de ju
ros e encargos da dívida. E já em outubro o Governo
sinalizava com a necessidade de mais 20 bilhões
para cobrir 57 bilhões de juros das dívidas interna e
externa, particularmente da interna.

Mas projeções da Fundação Getúlio Vargas
mostram que estes valores de 57 bilhões poderão
chegar a 75 bilhões de reais se providências emer
genciais não forem tomadas com o objetivo de dimi
nuir os juros.

Sr. Presidente, 57 bilhões do Orçamento da
União significam 50% de toda a receita fiscal da
União. Estes 57 bilhões que vamos pagar de juros e
engrossar o bolso dos banqueiros, dos especulado
res internacionais deste País, representam a metade
de tudo o que se arrecada, em termos fiscais. Ex
cluída a seguridade social, 50% vai para o pagamen
to de juros e encargos da dívida. 1550 é uma agres
são contra o País, é uma sangria praticada contra
um povo que não tem saúde. Nossas universidades
estão sucateadas; estradas não existem; moradia
também não existe; emprego, a cada dia é menos
passível de ser ocupado por um trabalhador brasilei
ro, e este é o custo.

Portanto, da pretensa reeleição do Sr. Fernan
do Henrique Cardoso, as conseqüências paralelas
dessa política governamental são o sucateamento e
o aniquilamento,da indústria nacional, na medida em
que os juros altos inviabilizam qualquer investimento
produtivo, gerando desemprego, facilitando a impor
tação de bens de consumo. E aí fica o País atônito
com números majestosos de desemprego, de juros.
Trata-se de Mmeros jamais praticados em qualquer
País civilizado ou não do mundo, como é o nosso.

Nenhum país enfrentou juros reais de 40%.
Isso é uma vergonha para esta Nação. Indago:
quando vamos acordar para o fato de que não exis
te mais horizonte que, no mínimo, se possa vislum
brar quando analisamos o Orçamento da União e ve
mos sangrados 50% de tudo o que se arrecada no
País, em termos fiscais? Excluídos os recursos da
Seguridade Social e a receita fiscal, 50% do Orça
mento vão para pagamento de juros e encargos da
dívida.

Que País é este que queremos para nossos fi
lhos? Se olhamos para o horizonte, não vemos in
vestimentos na educação. Há três anos não se
acrescenta, no Orçamento da União, um centavo se-
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quer para a educação. Vemos sucateados o ensino
técnico profissionalizante e as nossas universidades.
E na área de ciência e tecnologia, nenhum centavo é
agregado, muito pelo contrário.

Este ano, fui Relator do Orçamento da União
nas áreas de educação, cultura, ciência, tecnologia e
desporto e pude verificar a sangria que se faz e o
crime que se pratica contra um país que quer inserir
se como nação civilizada, que tem a pretensão de se
inserir entre os países desenvolvidos do mundo.

Se não investirmos em educação, em ciência e
tecnologia, em infra-estrutura e na saúde do nosso
povo, por onde queremos caminhar? Que horizonte
permitiremos seja vislumbrado por nossos filhos,
amigos e por nós mesmos?

Não temos horizonte a vislumbrar, porque este
é o custo que o País está pagando pelo egoísmo
centralizador, imperial e pretensioso do Sr. Fernando
Henrique Cardoso, que deseja reeleger-se. Para
isso, sacrificando o sonho dos brasileiros, sacrifica
este País, porque quer reeleger-se, mas não vai
chegar lá. O povo brasileiro já acorda, e teremos
candidatos das oposições que, sem dúvida nenhu
ma, farão frente a esta agressão. O País já começa
a acordar e já não pode conviver com tão grandiosos
números: uma dívida de 250 bilhões de dólares,
40% de juros, desempregados aos milhões, aos bor
botões, e assaltos aos milhões, aos borbotões, em
função da crise social. Os hospitais abarrotados,
acontecendo mortes nas filas, as universidades su
cateadas e assim por diante. O País não tem hori
zonte, porque o Sr. Presidente da República, às cus
tas do sangue do brasileiro, quer reeleger-se. Não
vai ter esse direito, porque o povo e a Nação come
çam a acordar.

O SR. FERNANDO FERRO (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex.a,
como bom carioca, deve lembrar algumas das péro
las da música popular brasileira, como a música do
compositor Miguel Gustavo que falava de um perso
nagem que trocava a luz da lua pela luz da Iight.

Na entrada do século XXI, o carioca está tro
cando a luz da Iight pela luz da lua, por conta da de
sastrada política de privatização das empresas de
energia elétrica do Estado do Rio.

Eu, que sou pernambucano, estou preocupado
com a situação dos cariocas neste instante. Às vés
peras do ano 2000, a Cidade maravilhosa é obrigada
a conviver com o caos do setor elétrico. Vive às es
curas, como no tempo dos bondinhos, como no tem
po de Noel Rosa, grande sambista, grande poeta,
cantando a Vila Isabel, cantando lJara o mundo.

Não temos Noel mas, pelo visto, o Rio voltou
ao passado. Não temos o poeta mas temos o des~

conforto de uma cidade que não sabe como reade
quar-se a esta "modernidade". Sim, porque o que
acontece no Rio é a "modernidade" pregada pelo
Governo Fernando Henrique Cardoso. Para "mod
ernizar" o setor eles privatizaram a Light e a CERJ.
Disseram que assim haveria competição do merca
do, aquisição de equipamentos modernos, enfim,
mais qualidade nos serviços oferecidos pela duas
empresas. Mentira. O resultado está aí: o carioca
vem sendo seguidamente submetido a blecautes e
sobrecargas na tensão. Vive às escuras. Hoje no
Rio o negócio mais viável é o comércio de velas e
candeeiros.

Para o carioca a venda da Light e da CERJ,
que eram patrimônios da sociedade, foi um péssimo
negócio. As duas empresas aumentaram suas tari
fas e oferecem este serviço vagabundo.

Infelizmente, aconteceu como previmos. Por
várias vezes alertamos esta Casa para o que está
acontecendo hoje. Dissemos que o Governo privati
za um setor sem dar o mínimo de garantias à socie
dade sobre a qualidade futura do serviço oferecido.
Privatiza porque obedece a uma determinação do
sistema financeiro internacional, que não está preo
cupado com a qualidade de vida do brasileiro. E faz
isso - todo programa de privatização do setor elétrico
(que ele camufla descaradamente como "reestrutu
ração do setor elétrico") - às pressas, sem ouvir a
classe trabalhadora e muito menos os consumido
res. Trata-se de uma irresponsabilidade, uma violên
cia contra a Nação, e hoje o Rio de Janeiro começa
a sentir seus efeitos.

As reclamações partem de várias áreas. A im
prensa, até aquela mais comprometida com os inte
resses privados, já reconhece o fato e credita a fa
lência da privatização no Rio à falta de órgão fiscali
zador e à ANEEL. Em parte, é verdade, porque o
Brasil não tem tradição de fiscalizar a iniciativa priva
da. Veja-se os exemplos saúde e transporte, que es
tão em situação dramática em algumas cidades. As
sim, energia elétrica, setor das maiores preocupação
e responsabilidade em qualquer país, não pode de
forma nenhuma, enquanto monopólio natural, ser
passado, sem maiores preocupações, critérios ou
estudos, para a iniciativa privada.

Mas não se trata apenas de ausência de ór
gão fiscalizador. É porque o processo de privatiza
ção do setor elétrico brasileiro está sendo coordena
do e comandado pelo BNDES apenas para levantar
dinheiro e fazer caixa. Esse órgão não está preocu-
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pado com a qualidade do serviço. É um procedimen
to comercial, financeiro e eleitoreiro que visa, em
ano eleitoral, encher o caixa do Presidente da Repú
blica e de segmentos que precisam de recursos para
reeleger-se ao final deste ano.

Portanto, estamos reafirmando a denúncia da
falcatrua - podemos assim dizer - que houve no pro
cesso de privatização do setor elétrico. O que está
acontecendo no Rio de Janeiro começa a acontecer
também no Estado de São Paulo, e pode generali
zar-se a partir da tentativa de privatizar todo o setor
elétrico brasileiro.

Por isso, neste momento fazemos esta denún
cia e alertamos a Nação para os riscos que estamos
vivendo. É preciso rever urgentemente o processo
de privatização. Aproveito a oportunidade para co
brar um pronunciamento dos arautos e defensores
da privatização do setor elétrico. Eles que venham
aqui justificar, no seu discurso, o que está aconte~

cendo naquela cidade.
Hoje os jornais anunciam que a ANEEL vai pu

nir as empresas infratoras. A CERJ vai ter que pagar
(pagar?) a mixaria de 800 mil reais pela incompetên
cia; a Light vai pagar (pagar?) 2 milhões. Olhando
sob o ponto de vista estritamente econômico, não se
trata de multa, mas de uma espécie de prêmio às
duas ex-estatais. Afinal, até setembro do ano passa
do, a Light obteve um lucro de 200 milhões de reais!
A CERJ, no ano anterior, já teve lucro de 1à,5 milhõ
es.

O Governo deve estar satisfeito. Afinal, as em
presas fizeram corte no número de empregados e
ainda tiveram estes lucros estonteantes. A Light re
duziu o número de pessoal, de 11 mil (em 1996)
para 6,8 mil (em 1997); a CERJ liquidou com a me
tade do seu pessoal no mesmo período: eram 4.364
e agora são 2.300 funcionários. O aumento no nú
mero de desempregados, mesmo que isto repre
sente queda na qualidade de serviços - como foi
alertado -, não significa problema para o Governo
FHC. O importante, conforme seu marketing, é a tal
da "modernização·, isto é, a entrega do patrimônio
nacional aos grandes capitais.

Sem trabalhadores, sem técnicos que proje
tem, implantem, mantenham as linhas, é natural que
haja queda na qualidade dos serviços. Junte a isso a
ganância tradicional desses vampiros que se apos
sam das estatais e fazem do lucro ao máximo uma
divindade que está acima de tudo e de todos. Diante
de empresas assim, o cidadão não existe. Ele é ape
nas um consumidor, um número a mais na conta de
luz.

O curioso é que a decisão em punir as empre
sas, conforme noticia a imprensa, surgiu de reunião
de emergência na sede da empresa. Ora, é preciso
uma reunião de emergência para constatar e tomar
providências contra um abuso que ocorre desde o
dia em que grupos privados assumiram as empre
sas? Talvez esta reunião de emergência tenha ocor
rido porque a ANEEL finalmente viu o que todos
viam: o Rio às escuras.

Para resolver o problema a Light adotou a
mesma política que Fernando Henrique Cardoso
adota para sanar as dificuldades do Brasil: publicida
de maciça. A empresa vai gastar 1,2 milhão de reais
com propaganda só nas próximas seis semanas.

O prejuízo do carioca é imenso. Os blecautes e
as oscilações de energia atingem principalmente o
pequeno empresário, os lojistas, o cidadão comum,
bares e restaurantes. Sem energia, as bombas de
água não funcionam e vem um novo problema: as
pessoas ficam sem água. A comida se estraga na
geladeira, equipamentos eletro-eletrônicos pipocam
com a sobretensão. Anteontem no Rio de Janeiro 40
mil pessoas ficaram sem luz. Não houve jogo da
Copa Brasil... Qual o prejuízo disso tudo? Muito,
muito mais que as multas ridículas aplicadas pela
ANEEL às duas empresas. Se é que pagarão...

Em suma, o que se vê neste Rio sem luz é o
resultado de uma ação destrambelhada, irresponsá
vel, do Governo FHC. A população carioca está pa
gando um preço muito alto por isso. Mas não deve fi
car calada. Reage, Rio. Sugerimos a todos os cario
cas atingidos pelos blecautes ou sobrecargas que se
utilizem do Código do Consumidor para cobrar res
ponsabilidade das empresas e do Governo, a quem
caberia fiscalizar suas atividades. Já que o Governo
é tão bonzinho com elas, que a cidadania seja real e
forte.

Para concluir, Sr. Presidente, quero fazer um
apelo a esta Casa. A partir de uma decisão tomada
neste plenário, foi eleita uma Comissão Especial
para analisar a situação do Rio de Janeiro. Tenho a
impressão de que não podemos tratar apenas da pri
vatização do setor elétrico desse'Estado. Temos de
enfrentar a situação em âmbito nacional, porque se
trata de procedimento, capitaneado pelo BNDES,
que visa arrecadar recursos com as privatizações,
sem levar em consideração a qualidade dos servi
ços.

Portanto, finalizo alertando os Srs. Parlamenta
res para que revejam seus posicionamentos em rela
ção ao processo de privatização do setor elétrico.
Ainda há tempo de não submetermos o País a essa
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tragédia a que estamos assistindo no Rio de Janeiro.
Começando pelo Jornal Nacional, todos os jornais,
em seus editoriais, estão constantemente condenan
do a qualidade dos serviços prestados pela multina
cional Light e pela CERJ, por obra e graça de uma
privatização desastrada.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (Bloco/PT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, demais presentes nesta Casa, volto
à tribuna para denunciar mais uma vez a contra-re
forma da Previdência, anunciada, com pompa e esti
lo, para acabar com os privilégios e também recupe
rar o equilíbrio financeiro da Previdência.

Que privilégios foram combatidos se, por
exemplo, os militares ficaram de fora da reforma?
Além disso, assessores, Ministros, Deputados, Se
nadores, enfim, os que têm cargos eletivos, poderão
acumular, diferentemente de outros profissionais, o
dinheiro arrecadado, na forma de salário, com aque
le que recebem na condição de aposentados.

Com referência à alegada quebra da Previdên
cia, ela é superavitária mensalmente em quase 200
milhões de reais. Na verdade, o que ocorre é que o
dinheiro arrecadado, via Receita Federal, deveria ir
todo para a Seguridade Social; é arrecadado em
nome da Seguridade, mas fica retido em grande par
te no Tesouro Nacional.

Lamentamos o fato de a sociedade ter sido en
ganada também no que diz respeito à contribuição
dos aposentados, pois o texto que saiu do Senado
explicitava que aqueles que ganhassem acima de
1.200 reais - portanto, os funcionários públicos - de
veriam voltar a co'ntribuir, na condição de aposenta
do, para a Seguridade. É um ábsurdo, mas o texto
saiu do Senado.

Na Câmara dos Deputados, aconteceu absur
do maior. A base governista nesta Casa, ao propor a
retirada daquele item, retirou também a proibição de
que se cobrasse contribuição dos aposentados que
ganham apenas 200, 300 ou 400 reais por mês.
Portanto, enganou-se a opinião pública, e isso vai fa
zer com que, por exemplo, no Estado de São Paulo
continue-se cobrando dos funcionários públicos es
taduais e municipais, uma vez que a cobrança não
foi vedada com essa manobra regimental.

Não surpreende, ainda que aumente nossa in
dignação, até porque assistimos a um ridículo na
Comissão Especial: legitimado pelo Presidente da
Câmara, Deputado Michel Temer, o Presidente da
Comissão Especial se recusou a fazer a contagem
de votos, visto que derrubaria a sessão por falta de
quorum. O Presidente da Câmara disse que, entre o

relógio do Presidente e o da Taquigrafia, prevalece
ria o relógio da Presidência da Comissão. Ocorre
que o relógio da Taquigrafia é um computador que
regula segundo a segundo o tempo, além da fita
magnética gravada.

Quer dizer, a fraude caracteriza a aprovação
dessa reforma. A má-fé organiza um lobby a favor
da seguradoras e dos bancos, estes, sim, os gran
des privilegiados, na medida em que o Governo ten
ta esconder, mas não consegue, que se caminha ce
leremente para uma privatização da Previdência. E
quando falamos da privatização, não me refiro a
uma privatização qualquer, mas àquela que atende a
um mercado de 200 bilhões de dólares.

E ao reduzir o teto de contribuição e o benefí
cio, as pessoas que ganham mais depositarão no re
gime de capitalização da Previdência complementar
privada. Ou seja, trata-se de mais uma aplicação fi
nanceira para engordar bancos e seguradoras. Para
não dizer, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, da
verdadeira tragédia que vai atingir diretamente mi
lhões de trabalhadores. Para se ter uma idéia, dos
atuais 15 milhões de aposentados, se já estivesse
vigendo esta reforma que estabelece a idade mínima
de 60 anos para homens e 55 anos para mulheres, 6
milhões deles não estariam aposentados. Para não
falar ainda sobre aqueles que, por exemplo, já com
pletaram 29 anos de trabalho. Mais 6 meses teriam
direito à aposentadoria proporcional, e ao se esta
belecer a idade mínima de 60 anos, estando, por
exemplo, a pessoa com 48 anos de idade, terá de
trabalhar mais 5 anos para chegar aos 53 anos de
idade mínima na transição.

É de uma crueldade ímpar! Está-se construin
do uma sociedade que será exatamente igual à da
Idade Média: segurança privatizada, saúde privatiza
da, seguridade privatizada. Ou seja, é a lei da selva,
a lei do mais forte. Com uma diferença: no reino ani
mai, na selva, não se assassinam os da mesma es
pécie.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Blo

co/PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr.as e Srs. Deputados, a revista Veja desta se
mana publicou entrevista do Delegado da Polícia
Federal, Mauro Sposito, atualmente Superintendente
da Polícia Federal em Manaus, na qual diz que Fran
cisco Mendes da Silva, Chico Mendes, assassinado
no Estado do Acre, homem que virou uma legenda
pela defesa do ecossistema, pela defesa dos povos
da floresta, pela defesa dos seringueiros no Acre, te
ria sido colaborador da Polícia Federal.
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É inadmissível que um cidadão, que tem res
ponsabilidade, por omissão ou ação, no assassinato
de Chico Mendes, venha, anos depois, em uma re
vista de circulação nacional, ofender, vilipendiar a
memória de um dos mais ilustres lutadores do povo
brasileiro. Sr. Presidente, essa entrevista é uma in
dignidade! O Ministro da Justiça não pode tolerar
que um delegado da Polícia Federal venha assacar
contra a memória de Chico Mendes.

O Dr. Vicente Chelotti, Superintendente Nacio
nal da Polícia Federal, deve imediatamente abrir
uma sindicância administrativa e punir o delegado
Mauro Sposito por ter dito, em entrevista à revista
Veja, que Chico Mendes foi colaborador e inform
ante da Polícia Federal.

O PT completou ontem 18 anos. Francisco
Mendes foi fundador e dirigente nacional do Partido
dos Trabalhadores. A Polícia Federal, no inquérito,
deveria ter examinado com maior acuidade sua par
ticipação no desfecho do assassinato de Chico Men
des. Não se pode, impunemente, assacar contra a
memória de um cidadão brasileiro tão ilustre.

Solicito desta tribuna ao Ministro Iris Rezende
e ao Superintendente da Polícia Federal que deter
minem, imediatamente, a abertura de sindicância
administrativa contra o delegado, que foi chefe da
Delegacia da Polícia Federal no Estado do Acre nos
idos de 1980. Naquela época, indiciou Luís Inácio
Lula da Silva, Francisco Mendes, João Maia e Jacob
Bittar, com base na lei de segurança nacional. O
processo foi julgado pela auditoria militar de Ma
naus, e os acusados foram absolvidos. Esse ho
mem, que tentava à época da ditadura militar enre
dar os patriotas e resistentes na luta pela democra
cia no Brasil, era afim com os órgãos de seguran
ça, era homem de confiança de torturadores, senão
ele próprio um torturador, e não poderia, anos de
pois, conceder entrevista a uma revista de circulação
nacional, talvez a mais prestigiada revista semanal
deste País, para assacar impunemente contra a me
mória de Chico Mendes.

Portanto, Sr. Presidente, isso é uma ignomínia,
uma calúnia. V. Ex.a é também advogado e sabe,
como eu, que o Código Penal do nosso País pune a
difamação à memória dos mortos.

Portanto, esse homem é um caluniador barato
e deve merecer sanção disciplinar. A família de
Chico Mendes deveria processá-lo por infâmia e di
famação, porque não é possível que uma pessoa
que deu sua própria vida para o bem do Brasil, um
herói nacional como Chico Mendes, possa ser consi-

derado um mero informante, um mero colaborador
da Polícia Federal.

Para encerrar, Sr. Presidente - sei que meu
tempo se esgota -, quero da tribuna da Câmara dos
Deputados requerer publicamente ao Ministro da
Justiça Iris Rezende Machado e ao Delegado Vicen
te Chelotti que tomem as providências para a defe
sa da memória do brasileiro Chico Mendes e punam,
com o rigor da lei, esse delegado envolto nas trevas
da ditadura militar, que agora está respondendo
pela Polícia Federal em Manaus.

São duas páginas de mentiras, são duas pági
nas de difamação que nenhum cidadão brasileiro,
nenhum patriota pode tolerar passivamente.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa
recolherá o requerimento de V. Ex.a e encaminhará
as providências reivindicadas por V. Ex.a ao Sr. Mi
nistro e demais autoridades.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Ubira
tan Aguiar.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. De
putados, ontem esta Casa votou o Substitutivo e
mais alguns destaques da proposta de emenda
constitucional que trata da Previdência Social.

Aquela PEC, tão discutida não só na Comissão
Especial, mas também no Plenário desta Casa, che
gou ao calor da discussão e saiu dele para cenas
deploráveis, que a sociedade brasileira viu entristeci
da acontecer na Câmara dos Deputados.

Ouvi o depoimento de vozes lúcidas da Oposi
ção - e o Deputado José Genoíno está aqui presente
- mostrando que ela não deveria trilhar aquele cami
nho, porque teria que se esgotar no campo das
idéias o entrechoque das opiniões, e que aquelas
cenas prejudicavam todo o trabalho que tinha sido
feito na Comissão Especial de busca do apoio popu
lar do Brasil.

Entretanto, em poucos segundos, esta Casa,
que sempre esteve aberta ao diálogo e à manifesta
ção da sociedade nos seus mais diversos segmen
tos, se viu atropelada pela invasão de alguns mais
exaltados, que saíram do campo das idéias para o
do esforço físico até contra os servidores desta
Casa, que estavam ali no cumprimento do seu dever
de assegurar a manutenção da ordem.

Diante daquele calor e exaltação, muita coisa
deixou de ser repassada à sociedade: deixou de ser
esclarecido que os aposentados tiveram seus direi
tos preservados, como não poderia deixar de ser;
que a contribuição que se desejava impor aos inati
vos, fruto de entendimento das lideranças, não pros-



Com a aprovação das principais reformas no
Senado e na Câmara, o Brasil conheceu grandes vi
tórias. Com o voto da maioria, que derrubou direitos
e privilégios da minoria, está praticamente encerrado
o capítulo das reformas estruturais do Estado de
pendentes de emendas à Constituição.

Na Constituição, o Brasil estabelece a igualda
de de todos - pobres ou ricos - perante a lei, mas os
hábitos e costumes nacionais fizeram com que uns
se sentissem mais iguais do que outros. Era até ago
ra o caso dos funcionários públicos que tinham esta
bilidade e direito à aposentadoria com salário inte
grai da ativa, acrescido de aumento automático de
20% a título de privilégio, pois nenhuma categoria
profissional recebe salário integral como aposenta
doria e muito menos o acréscimo.

Dos juízes, que se julgavam acima do teto
constitucional de R$12.700, aos marajás do serviço
público que, embora poucos, representam despesa
maior para o Tesouro Nacional (e para o contribuin
te) do que os gastos da Previdência Social com 16.5
milhões de aposentados - o desenho das reformas
pode não ser o ideal, mas o Brasil começa a mudar
para ser um novo país.

Alguns ajustes terão de ser feitos para estan
car os últimos focos de sangria da previdência so
cial. Entretanto, quem poderia imaginar, há pouco
tempo, que as reformas seriam retomadas pelo Con
gresso e aprovadas em pleno ano eleitoral, com a
reeleição para presidente e governadores dominan
do a cena política?

Credita-se grande parte desta súbita mobíliza
ção do Congresso ao impacto da crise das bolsas
asiáticas. A perda de US$10 bilhões em 48 horas,
em outubro, mostrou o quanto o Plano Real e o pró
prio país estavam vulneráveis por falta de reformas
que assegurassem sólida base fiscal ao programa
de estabilização econômica.

Mas foi preciso que senadores e deputados,
presentes em Nova Iorque ao jantar do Homem do
Ano escolhido pela Câmara de Comércio Brasil-esta
dos Unidos, tivessem testemunhado o impacto da
crise, para que os aliados parlamentares do governo
se juntassem ao Executivo no esforço de forj~r

imagem sólida do país.
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peraria; que se acabariam os privilégios, assunto Sr. Presidente, reforço o pedido a V. Ex.a que
que esta Casa tantas vezes discutiu, manifestando- mande transcrever nos Anais da Casa o editorial de
se favoravelmente, inclusive extinguindo a pensão hoje do Jornal do Brasil.
parlamentar, qiJe encontrava guarida naquele texto; Era o que tinha a dizer.
e que preservariam aqueles que percebem até dez EDITORIAL A QUE SE REFERE O ORADOR:
salários mínimos de qualquer alteração ou incidência
de desconto nos seus ganhos. ÚLTIMA ETAPA

Com precisão, quem retrata tudo isso é o edito
rial do Jornal do Brasil de hoje, do qual peço a
transcrição, permitindo-me ler alguns de seus tre
chos:

Com a aprovação das principais refor
mas no Senado e na Câmara, o Brasil co
nheceu grandes vitórias. Com o voto da
maioria, que derrubou direitos e privilégios
da minoria, está praticamente encerrado o
capítulo das reformas estruturais do Estado
dependentes de emendas à Constituição.

Na Constituição, o Brasil estabelece ?
igualdade de todos - pobres ou ricos - peran
te a lei, mas os hábitos e costumes nacio
nais fizeram com que uns se sentissem mais
iguais do que outros.

Mais adiante, diz o texto:

Todas as reformas e leis modern
izantes, como a tipificação dos crimes de la
vagem de dinheiro, a quebra do sigilo ban
cário e as próprias medidas do pacote fiscal,
foram aprovados democraticamente, com
ampla negociação no Congresso. Na Euro
pa democrática, reformas como a elevação
da idade mínima para aposentadoria (princí
pio só agora aprovado no Brasil) têm encon
trado maior dificuldade legislativa.

A Oposição tentou, em vão, introduzir
lideranças sindicais em discussões que
eram prerrogativa parlamentar, e apelou ao
Supremo para deslindar questões internas
do Legislativo. Mas isso faz parte do apren
dizado e não tirará ponto como avanço no
amadurecimento democrático do País.

Assim espero! Amadurecemos naquele proces
so. Não há vencidos nem vencedores. O País real
mente ganha com a modernização da reforma da
Previdência e ganhamos nós, Parlamentares, em ve
rificar que este templo sagrado, o plenário, e nossas
Comissões têm espaços democráticos para a dis
cussão do mérito das matérias. É o local próprie
para encerrar o contraditório das visões políticas e
ideológicas.
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A visão coletiva do perigo que corriam o Plano
Real, o Brasil e o próprio governo Fernando Henri
que, em torno de cuja reeleição gravitam interesses
políticos que pareciam desagregados no Congresso,
calou nas figuras mais responsáveis do Congresso
as advertências há muito feitas pela equipe econô
mica. Se esse sentimento comum não tivesse ocorri
do, talvez o próprio país não tivesse re~istido à crise.

O Brasil provou esta semana, na ótima recepti
vidade à emissão pioneira de bônus brasileiros em
custo - a moeda única européia - que a comunidade
financeira internacional já o diferencia claramente da
situação dos países asiáticos.

Todas as reformas e leis modernizantes, como
a tipificação dos crimes de lavagem de dinheiro, a
quebra do sigilo bancário e as próprias medidas do
pacote fiscal, foram aprovados democraticamente,
com ampla negociação no Congresso. Na Europa
democrática, reformas como a elevação da idade
mínima para aposentadoria (princípio só agora apro
vado no Brasil) têm encontradQ maior dificuldade le
gislativa.

A Oposição tentou, em vão, introduzir lideran
ças sindicais em discussões que eram prerrogativa
parlamentar, e apelou ao Supremo para deslindar
questões internas do Legislativo. Mas isso faz parte
do aprendizado ~ não tirará ponto como avanço no
amadurecimento democrático do País.

O SR. DÉRCIO KNOP (Bloco/PDT - SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, assomo à tribuna nesta oportunida
de para tornar pública a minha postura, o meu com
portamento nesta Casa a partir de hoje.

É sabido desta Casa que há cerca de um ano o
meu partido, o PDT, apesar da manifestação contrá
ria da grande maioria da bancada, passou a integrar,
juntamente com o PT e o PCdoB, o Bloco Parlamen
tar de Oposição.

Como não poderia deixar de ser, o PT tem am
pla maioria nesse bloco e conseqüentemente pas
sou também a ditar as regras de comportamento da
nossa bancada nesta Casa, votando contra tudo e
contra todos sem ao menos discutir com alguma pro
fundidade a maioria dos projetos em apreciação.

A bancada do PDT, desde a formação do Blo
co, passou a ser submissa aos caprichos e interes
ses do PT, o que transformou a nossa legenda na
Câmara dos Deputados numa caricatura de banca
da. Nossos Parlamentares simplesmente encolhe
ram-se e não participam ativamente de nenhuma
discussão importante que aconteça no âmbito do
plenário do Poder Legislativo nacional.

Apesar de tudo, a bancada se manteve, mes
mo cabisbaixa, unida, obedecendo às ordens do PT
e votando sistematicamente contra o Governo, inde
pendentemente do alcance do projeto em aprecia
ção.

Eu, particularmente, também sempre cumpri
com essa determinação, obedecendo à orientação
da liderança do Bloco, com exceção da votação do
projeto que criou o Banco de Terras ou o Fundo de
Terras, como queiram, quando, para surpresa mi
nha, mais uma vez a determinação do PT foi a de
que votássemos contra o projeto.

Não acatei a determinação e votei contra a
orientação da liderança do Bloco por entender que
se tratava de um projeto de grande alcance, espe
cialmente para agricultores sem posses poderem ad
quirir sua área de terras sem a necessidade de inva
di-Ia, o que, por certo, interessa mais ao PT.

Após esse episódio, achei por bem aguardar a
votação da reforma da Previdência. Por convicção
pessoal, votei contrariamente a sua aprovação por
que ela efetivamente vem em prejuízo da classe tra
balhadora e não poderia ser diferente a minha postu
ra.

Passada esta votação da reforma Previdenciá
ria, desejo deixar público que a partir desta data
manterei postura de total independência, não aca
tando mais a orientação da liderança do Bloco e sim
votando de acordo com as minhas convicções.

Permaneço no PDT, partido pelo qual serei, in
clusive, candidato à reeleição, contudo me considero
descomprometido com o Bloco de Oposição.

O SR. JOSÉ GENOíNO (Bloco/PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. De
putados, preliminarmente quero associar-me à mani
festação do meu companheiro e colega de bancada
Luiz Eduardo Greenhalgh, tanto na denúncia, como
no seu requerimento, sobre o qual a Mesa já tomou
as providências. A manifestação é oportuna e neces
sária, pois restabelece a justiça e a verdade.

Desta tribuna da Câmara dos Deputados, que
ro citar dois fatos extremamente graves ocorridos no
nosso Continente e trazer uma reflexão para o nosso
País.

Depois das mudanças na Corte Suprema do
Peru, Fujimori ganhou o direito, com a interpretação
da Corte Suprema, de disputar mais uma reeleição.
No Chile, Pinochet é indicado Senador vitalício, o
que representa, institucionalmente, a tutela militar
sobre a democracia chilena.

Tenho dito que a democracia é uma obra em
construção permanente. Estamos assistindo, no
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mundo inteiro e particularmente no nosso Continen
te, a desvios na formalidade democrática - autorita
rismo, centralismo, atropelo às normas da democra
cia e ruptura dos pactos e das normas de funciona
mento das instituições democráticas.

Vivemos num mundo em que a sociedade está
ansiosa, angustiada e perplexa diante da crise das
instituições. De um lado, assiste-se a um jogo de
faz-de-eonta: não se aceita a auto-reforma das insti
tuições, não se faz um choque de democracia nas
instituições. Temos, como caso concreto, a utiliza
ção abusiva do instituto das medidas provisórias, a
pouca agilidade do Poder Judiciário e a cultura de o
cidadão esperar de um Poder Executivo messiânico
a tábua de salvação para todos seus problemas. De
outro, uma parte da sociedade que se desvincula do
Estado e passa a resolver os seus problemas a seu
modo, a sua escolha. Quando pode, vai para o inte
resse privado e quando não pode, vai para a exclu
são e para o abandono.

Isso retrata, Sr. Presidente, uma crise da de
mocracia, que exige de nós, democratas, uma postu
ra de luta, de denúncia e de reforma nas instituições
democráticas.

O que acontece no Peru, no Chile e o que está
para acontecer na Argentina são sintomas extrema
mente graves de resquício autoritário que assume
uma tendência predominante; através de um movi
mento político e cultural, tenta-se legitimar o autorita
rismo como solução inevitável e quase normal.

Digo isso porque nosso País, em certo sentido,
vive urna crise nas suas instituições democráticas. A
relação do Executivo com o Congresso é autoritária,
é de tutela: pelo instituto das medidas provisórias,
pela maneira como o Executivo intervém na pauta e
determina as prioridades do Poder Legislativo - e as
sistimos a atitudes como essas ontem, durante o de
bate da reforma da Previdência - seja por intermé
dio de sua relação com a população, para coagir o
Congresso através de um processo de desgaste,
seja através do fisiologismo e da promiscuidade na
relação entre os Poderes. Tudo isso aconteceu on
tem durante a votação da reforma da Previdência.

Ora, Sr. Presidente, queremos aperfeiçoar a
democracia, as instituições do Estado democrático
de direito numa relação cada vez mais dinâmica com
os institutos da democracia semidireta, com o refe
rendo, a consulta e o plebiscito; queremos criar a
audiência pública e um mecanismo de cobrança do
espaço público da cidadania nas instituições demo
cráticas; queremos agilizar, dar transparência e es
paço público às instituições democráticas, como o

Congresso Nacional. Por isso, o tema da reforma
política é da maior importância.

O Congresso Nacional tem de enfrentar a
agenda da reforma política, a representação dos Es
tados no Congresso, a reforma partidária, o papel do
Senado e da Câmara, a questão da imunidade parla
mentar, a relação e a democratização do Executivo,
porque temos um presidencialismo imperial deforma
do. Precisamos reformar para democratizar o presi
dencialismo, fazendo com que a relação do Executi
vo com o Parlamento não seja de tutela, de exten
são ou, então, interna; tem que ser uma relação de
cooperação dentro da autonomia dos dois Poderes.
Isso não ocorre hoje. Também há necessidade da
reforma do Poder Judiciário, da sua máquina, para
garantir a Justiça como um bem da cidadania, com
agilidade e transparência.

Temos que entender a reforma política como
uma prioridade essencial, para dotar a democracia
de instrumentos à altura de uma sociedade cada vez
mais cansada, angustiada e cética. E quando a so
ciedade anda na velocidade de um carro de Fórmula
1 e as instituições na velocidade de uma bicicleta, há
um curto-circuito. Essa é a imagem que temos. Pa
rece que o Congresso Nacional é um outro mundo,
diferente do mundo da barbárie, da angústia e do
desespero das ruas, das praças e de cada cidadão.
O País não é composto de números, mas, sim, de
cidadãos, cidadãs, gente de carne e osso.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Objeti
vando atender e contemplar os oradores anterior
mente chamados que não se encontravam no plená
rio, a Mesa concederá dois minutos para cada, de tal
maneira que, às 15h15min, a Mesa possa cumprir
com o compromisso firmado com a primeira oradora
do Grande Expediente para iniciar seu discurso.

Antes, porém, a Mesa quer constituir uma Co
missão com os Deputados Alexandre Cardoso, José
Genoíno e Luiz Eduardo Greenhalgh para fazer
adentrar no plenário desta Casa o eminente Embai
xador do Iraque.

A Comissão trará o Embaixador até a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Augusto Carvalho
para uma comunicação de Liderança, pelo PPS.

O SR. A~GUSTO CARVALHO (PPS - DF.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr.as e Srs. Deputados, aproveitando a presença
do Sr. Embaixador do Iraque neste plenário, solicito
aos colegas e aos Senadores que, em nome do Par
lamento brasileiro, reafirmemos os princípios que
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sempre nortearam a política externa brasileira ao
longo de décadas.

Lamentavelmente, nas declarações do Embai
xador Luiz Felipe Lampreia feitas ainda no começo
desta semana, vimos uma ruptura dessa tradição
pacifista. Talvez em razão de um suposto apoio dos
Estados Unidos ao pleito formulado pelo Governo
brasileiro para integrar uma vaga permanente no
Conselho de Segurança da ONU, o Itamaraty estaria
disposto a apoiar militarmente a iniciativa dos Esta
dos Unidos e do Governo da Inglaterra que, a pre
texto de inspecionar supostos arsenais de armas
químicas do Iraque, estariam preparando uma ofen
siva militar sobre aquele país.

Quero reiterar, em nome do Partido Popular
Socialista e, creio, em nome de todos os Parlamen
tares amantes da causa da paz mundial, que o Ita
maraty está a formular nova linha política absoluta
mente estranha ao povo brasileiro e ao Congresso
Nacional, especialmente às Comissões'de Relações
Exteriores da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal.

Solicito, então, aos colegas que ainda não te
nham aposto sua assinatura no abaixo-assinado que
estou encaminhando a S. Ex.a, O Secretário-Geral
da ONU, que o façam, a fim de que, sob os auspí
cios daquela entidade, possa ser realizada conferên
cia internacional em Gue se discuta os embargos
atualmente impostos a países com os quais, o Brasil
mantém relações diplomáticas, no caso, lraque,
Cuba, Líbia, enfim, países que hoje estão submeti
dos a bloqueios, embargos econômicos. Essas me
didas não produziram os resultados esperados, mas
estão impondo sofrimento atroz às populações civis
daqueles países.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela Liderança do Partido So
cialista Brasileiro, para uma Comunicação.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.
Ex.a a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, o Embaixador do Iraque se dirigiu à
Liderança do PSB a fim de encaminhar convite, não
só ao PSB, mas a todos os partidos brasileiros e à
Câmara dos Deputados, para visita aos palácios pre
sidenciais, bem como todos os locais que foram de
nunciadas pela imprensa internacional como depósi
tos de armas ou de outros materiais bélicos. A visita
está franqueada para acompanhamento de qualquer

tipo de avaliador, a fim de deixar transparente a po
sição 'do Iraque diante da denúncia feita contra ele.

Quero ressaltar, em nome do Partido Socialista
Brasileiro, a forma transparente com que o aquele
país tem enfrentado a questão e também nossa sur
presa ao saber que autoridades brasileiras se mani
festaram em apoio a um ato de beligerância. Essa
não é tradição do povo brasileiro nem nosso senti
mento, porque, na verdade, sempre nos posiciona
mos contra iniciativas que tendem a acabar com vi
das humanas.

Quero externar minha preocupação com a difí
cil situação daquela região e, principalmente, com a
crise que o lraque vive em decorrência das graves
sanções que o sistema capitalista impõe àquele
país.

Quero registrar, mais uma vez, o convite feito
pelo Embaixador do Iraque a todos os partidos, para
que possamos visitar os Palácios Presidenciais, as
sim como a todos os locais que estão sendo denun
ciados.

Creio que a proposta concreta que podemos
fazer é a de que o Conselho de Segurança da ONU
promova visita franca, aberta, transparente às insta
lações do Iraque.

Assim, em meu nome, em nome do Governa
dor Miguel Arraes, em nome da Presidência e dos
membros do Partido Socialista Brasileiro, quero re
pudiar qualquer atitude de apoio do Brasil a procedi
mento de beligerância e ao mesmo tempo enaltecer
a posição transparente do fraque diante de tais de
núncias.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa
se associa aos eminentes oradores que saudaram a
visita do Embaixador do Iraque, extremamente hon
rosa para o nosso Parlamento, no momento de an
gústia em que vive o mundo, com perspectivas de
uma guerra fratricida que a nenhum de nós interes
sa. Em nosso nome e em nome da Câmara dos De
putados, queremos transmitir a S. Ex.a o Embaixa
dor da República do Iraque nosso regozijo em rece
bê-Ia, e encaminharemos à Mesa o requerimento
formulado pelo nobre Deputado Alexandre Cardoso,
de tal ordem que a Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados venha a definir a delegação que irá aten
der a este honroso convite.

A Câmara sente-se gratificada com a presença
de S. Ex.a e pede à Comissão anteriormente desig
nada que acompanhe o nosso Embaixador até a saí
da do plenário.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Nelson Harter.
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o SR. NELSON HARTER (BlocoIPMDB - RS.
Sem' revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho à tribuna hoje para registrar
importante audiência que tivemos com o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, oportunidade em que
entregamos a S. Exa. toda a documentação referen
te à VI Fenadoce, a realizar-se no Município de Pe
lotas, na região sul do Estado do Rio Grande do Sul.

A Fenadoce, Sr. Presidente, é evento dos mais
concorridos em nosso Estado. No ano passado, a bi
lheteria registrou a venda de mais de 180 mil ingres
sos, o que demonstra a importância do evento para
nossa região. Daí por que solicitamos ao Sr. Presi
dente da República sua presença na abertura da
festa, que ocorrerá no início do mês de março.
Como o Presidente da República poderá visitar a
metade sul do Rio Grande do Sul por ocasião do iní
cio da colheita do arroz, salientamos que seria de
muita importância, de muita valia para nossa região,
a participação de S. Exa.,naquela festa.

Na audiência falamos também sobre a impor
tância do Turismo integrado, projeto que estamos
desenvolvendo na região e que está mobilizando to
dos os nossos setores representativos. Esta reunião
com o Sr. Presidente da República ocorreu em aten
dimento à solicitação do nosso Presidente da Câma
ra dos Dirigentes Lojistas, Dr. Juarez Haas, e tam
bém do Presidente da Fenadoce, Dr. Edson Nobre.

Reafirmamos, Sr. Presidente, que a Fenadoce
será de grande valia para nossa região, já que várias
entidades estão-se mobilizando para retomar o nos
so. desenvolvimento, o que será muito importante
para a superação 'do grave momento por que passa
o País.

Era o que tinha a dizer.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PTB - RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Sr. Deputados, o mandato do Governador Antonio
Britto, em meu Estado, o Rio Grande do Sul, vem se
caracterizando como uma administração moderna e
reformadora, fruto do amplo· entendimento político,
conseguido pelo brilhante Governador, aliando o
PMDB com o PPB, PTB, PSDB, PFL e PL. Por isso,
como já acentuado, o Rio Grande do Sul tem hoje
um Governo que goza a maior credibilidade no País
e no exterior, fruto deste esforço político conjugado e
desta credibilidade o Estado está com suas contas
em dia. Conseguiu financiamentos no exterior para
investir em infra-estrutura, saneamento na cidade,
no campo, na agricultura, na melhoria e na constru
ção de rodovias; em comunicações, na educação e
na saúde.

Esta administração, adequada aos momentos
da crise econômico-financeira, por que está passan
do o País, dá exemplo aos demais Estados brasilei
ros e à própria União, da elaboração das reformas e
especialmente, nas privatizações de empresas públi
cas deficitárias e inoperantes.

Não só isso. A venda destas estatais, além de
reformar o Estado, tornando-o menos pesado e mais
enxuto está dando condições à administração Anto
nio Britto de investir em setores primordiais. O Rio
Grande do Sul está se transformando, Sr. Presiden
te, num grande canteiro de obras. São milhares de
quilômetros de rodovias que estão sendo asfaltados
para interligar 149 municípios dos 467 que ainda não
têm ligação asfáltica. Nenhum município gaúcho vai
ficar sem asfalto.

Existem municípios que há mais de 40 anos fo
ram emancipados e não possuem asfalto. Todos te
rão suas rodovias asfaltadas! Nenhum município do
Rio Grandé do Sul vai ficar sem Posto de Saúde,
sem seu pavilhão comunitário e sem posto da Ema
ter. Além destas obras, as rodovias estaduais, todas,
estão sendo recuperadas, adequadas ao crescimen
to do tráfego. As comunicações telefônicas, modern
izadas. O telefone celular, em breves meses, funcio
nará em todo o território gaúcho. Enfim, são milhares
de obras realizadas, concomitantemente, em todo o
Estado e em todos os setores.

E isto, como já se acentuou, fruto da visão de
um homem preparado, que acredita no potencial do
Estado. O Rio Grande do Sul que há anos se carac
terizava pelo seu retrocesso e pela sua paralisia.
Queremos acentuar que estas obras não repre
sentam o paternalismo do Governo Central! São fru
to de reformas importantes realizadas pela junção da
maioria dos partidos políticos, apesar do esforço de
alguns maus políticos de nosso Estado tentar, num
esforço ingente, entravar este desenvolvimento.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que
nos levou para esta tribuna, não foram as obras gi
gantescas do Senhor Antonio Britto. Vimos aqui, es
pecialmente, para enaltecer nesta Casa, inclusive
como exemplo para a Nação, o Projeto -Todos na
Escola-. Programa de iniciativa do Sr. Ministro da
Educação e da sociedade gaúcha que se engajou
nesta importante campanha, com o grande objetivo
de levar para a escola toda a criança em idade esco
lar de 7 a 14 anos.

Uma iniciativa que reúne o Govemo do Estado,
e o Governo Federal, junto com o Ministério Público,
a Assembléia Legislativa e a Confederação Nacional
dos Bispos do Brasil - CNBB, e tem como meta re-
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duzir O índice de evasão escolar para zero. Por isso, fundamento do crescimento econômico e social de
existe uma grande mobilização em todos os municí- uma nação.
pios do Estado batendo de porta em porta à procura Por estas razões, Sr. Presidente, aqui nesta
de crianças longe do sistema educacional. Casa do povo, queremos deixar registrado em seus

Segundo o jornal Zero Hora, "o Rio Grande do anis a grandeza do Governo do Senhor Antahio Brit-
Sul tem hoje os melhores índices de escolarização to, em meu Estado. Aqui desta tribuna, queremos
da região Sul, mas ainda está longe do ideal. Há render nosso reconhecimento a este homem público
5,3% de gaúchos entre sete e 14 anos fora das sa- e congratular-me com sua administração. Mais, Sr.
las de aula A média brasileira é de 8,8%. A evasão Presidente: queremos convocar todos os políticos
no Estado, em 1996, foi de 7,15% no ensino funda- brasileiros para que sigam este exemplo de adminis-
mental e de 15,97% no médio. A cada ano que pas- tração e queremos dizer ao País que é possível
sa, porém, os índices estão caindo. Em 1992, o re- crescer quando o povo democraticamente elege
gistro de jovens fora das escolas era de 8,44%, no seus·administradores capazes e preparados para
nível fundamental e, no médio, de 19,38%". superar as dificuldades e por os Estados na senda

É o esforço e o empenho de uma administra- do progresso e do bem-estar social.
ção sadia e transparente, modernizada pelas sua vi- O SR. PAULO LUSTOSA (BlocoIPMDB - CE.
são clara de que a função do Estado é, acima de Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
preocupar com a Educação, a Saúde e a Segurança Srs. Deputados, trago à consideração da Casa es-
de seu povo, com a convicção de que as demais tudo realizado por um dos profissionais mais bem
obras e.á~eas da economia pertencem à iniciativa qualificados do País na área rural, Dr. Antonio Licio.
privada. Peço a V. Exa. que autorize a transcrição do estu-

Indiscutivelmente, Sr. Presidente, esta iniciati- do nos Anais da Casa e dê a ele a correta divulga-
va pioneira, que deve ser seguida por todos os res- ção nos nossos órgãos de divulgação.
ponsáveis na condução deste País, em dar escola
para todos, é uma demonstração clara e insofismá
vel de um Governo que prioriza a educação, que é o

~. 4'
AGRICULTURA: ORIGEM E

SOLUÇÃO DO DESEMPREGO NO BRASIL

Antonio Licio l

" que não se conte com as indústrias
nem com o setor público para a geração
de empregos nos próximos anos."

(Prof. Paulo Haddad )

A afirmação do conhecido e respeitado economista enseja a questão: em que setores,
então, deverão ser gerados os empregos necessários ao equilíbrio de nosso tecido

. }? '? . ul ?sOCla ....servlços ....agnc tura.

1 Diretor do Depanamento de Planejamento da Sacretaria de Política Agrícola do Min. da Agricultura
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Sabe-se que o setor de serviços urbanos no Brasil (comércio, transportes,
comunicações, , serviços pessoais, financeiros, etc ) é, em sua maior parte,
diretamente vinculado à produção de bens materiais, oriundos da agrícultura
'(inclusive agroindustria) ou da industria de transformação de origem não-agrícola.
Fora das grandes áreas metropolitanas a cadeia do agribusiness é determinante na
formação de toda a renda e emprego desses serviços.

Exemplos de serviços autônomos em termos de geração de renda e emprego são
poucos, embora crescentes, destacando-se o turismo, as comunicações/informação e
alguns tipos de lazer. Resta pois o setor agrícola, entendido em seu sentido amplo,
isto é, todas as atividades oriundas do campo (agris). e os serviços a ele vinculados,
como alternativa.

Lamentavelmente não há informações concretas quanto à responsabilidade da cadeia
do agribusiness na formação do emprego no Brasil, mas alguns indicadores ajudam o
entendimento do assunto e a Tabela I a seguir fornece uma aproximação. Vale a pena
chamar a atenção para algumas de suas informações.

Primeiramente, a População Economicamente Ativa (PEA) do Brasil tem crescido à
média de 1,5 milhão de pessoas/ano, o que é um número espantoso e perigoso, em
termos da responsabilidade de geração de empregos. Como comparação, a União
Européia não gerou sequer um emprego líquido nos vinte anos entre 1974-94 (Lester
Thurow,The Future of Capitalism. 1996), embora tenha absorvido milhões de
imigrantes.

Segundo, o setor agrícola - somente seu conceito convencional compreendido pelas
atividades dentro das fazendas - é, individualmente, o maior empregador dentre
todos os demais setores, tendo sido responsável por 27,5% e 26% de todos os
empregos, respectivamente em 93 e 95. Em segundo lugar está a Prestação de
Serviços (17,7% e 19,1%) e em terceiro a Industria de Transformação (12,8% eI2,2%).
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Tabela I
BRASIL

População Economicamente Ativa - PEA
1993 ·1995 (Em milhões de Pessoas)

(') Exclusive a populaçao da área rural de Rondonia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.

(') Inclui AgrOindústria

Fonte: PNAD 1993-95. IBGE

1,2451
1,1101

20,214
74,1381 3,0101 21,0811 32,1631

TotalPEA

ITotal Desocupadas

I

Posiçio na ocupaçio e
...mos de atividade Penodo Brasil' Grandes Regiões

no trabalho principal Norte Urb. Nordeste Sudeste Sul e-oeste

ocupadas
Agrlcola 1993- 18,254 0,354 8,000 4,672 3,796 1,304

I 1995 I 18.1541 0,3-441 8,499 4.3281 3,616 1,227
Indústria de TransformaçãO" 1993 8,539 0,262 1,347 4,854 1,781 0,292

1995 8,548 0,291 1,323 4,n1 1,805 0,354
, Indústria da Construção 1993 4,289 0,178 1,117 2,039 0,632 0,313
I I 1995 4,2291 0,1801 0,9471 2,133 0,6531 0,3101
Prestação de Serviços 1993 11,840 0,528 2,n1 5,881 1,749 O,892!

1995 13,306 0,585 3,120 6,6021 1,953 1,0281
Social 1993 5,579 0,282 1,431 2,6n 0,788 0,390

I 1995 6,044 0,2911 1,530 2,884 0,904 0,425
Administração Pública I 1993 3,044 O,217! 0,847 1,250 0,4221 0,304

1995 3,210 0,2391 0,8671 1,309 0,454 0,338
DemaIS Setores 1993 1,389 0,046 0,230 O,n1 0,241)1 0,100

1995 I 1,334 0,043 0,217 0,747 0,240 0,087
I ! IITota Ocupadasl

I
1993 66,570 2,555 18,969 28,701! 11,560! 4,602!
1995 69,629 2,7401 19,9711 29,9911 11,9341 4,7971

.Se o equacionamento da questão geral do emprego é critica. ela toma-se dramática quando a
região é o Nordeste. Nesta, a agricultura emprega diretamente 8,5 milhões (40% de toda a
PEA regional) e ali se encontram as maiores dificuldades para expansão da atividade pela via
tradicional (agricultura de sequeiro). Sua população total é de 44 milhões, o que amplifica
extraordinariamente a perigosa relação de dependência ao setor. Essa massa humana já
transborda aquelas fronteiras na atualidade, com sérias e imprevisíveis consequencias sociais.

Outra importante fonte de referência da questão do emprego agrícola é a vinculação que pode
ser feita entre a área plantada e a mão de obra por ela exigida Através de coeficientes técnicos
é possível associar·se o requerimento de mão de obra (em homens-hora ou bomens-dia) por
área e por cultura A variação da área plantada em determinado periodo indicaria o
movimento da demanda de mão-de-obra correspondente. Este trabalho foi muito bem
desenvolvido pela Fundação SEADE· Sistema Estadual de Análise de Dados - do Estado de
São Paulo. Por êle teria havido uma redução de 10% da força de trabalho nas lavouras entre
1989·95, ou cerca de dois milhões de empregos.

Este número é corroborado pelos dados de área colhida e pessoal ocupado no setor. Segundo
o IBGE, a área total de lavouras (todos os produtos) no Brasil atingiu seu máximo de colheita
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éID 1989, com cerca de 54 milhões de ha A partir da hiperinflação daquele ano o setor entrou
em violento processo decadente, perdendo 5 milhões de ha em mnsó ano (safra 89-90), para
em 1993 chegar a 46 milhões (menps 8 milhões) retornando para 50 milhões nas colheitas de
1994 e 95. Em 1996, em decorrência do necessário ajustamento ao Plano Real (l995), perdeu
mais um milhão de ha (49 milhões). A colheita de 1997 marcou a inflexão dessa curva.
embora com wn ainda pequeno acréscimo de área (400 mil halo O mesmo é esperado para a
colheita de 1998, retomando a curva à direção ascendente interrompida em 1989, desta vez
em bases sólidas e duradouras, e a área plantada ao nível de 1995.

Não obstante êsses movimentos de área colhida. a produção nacional, medida em quantidade
(toneladas de grãos) aumentou de 71 milhões de ton (1988/89) para 78 milhões (96/97), com
redução de área de 10% e incremento de produtividade de 22%, mostrando a crescente
competencia de nossos agricultores.

O subsetor pecuário (boVino de corte e leite) teve, por outro lado, um aumento de pessoal
'entre 100.000-150.000 no período considerado (nossa estimativa), partindo de uma base em
tomo de 400-500.000 empregos totais (dentro da fazenda), o que não invalida as conclusões.

O índice de pessoal ocupado (médio) na agricultura situa-se em 0,35-0,4 ocupações por
hectare, derivado da ocupação total de 17-18 milhões de pessoas (PNAD 1995) numa área
totai de 50 milhões de ha (somente ocupações diretas, lavouras).Mantida essa relação,
conclui-se que a perda de 8 milhões de ha entre 1989-93 ha expulsou do meio rural cerca de
3 milhões pessoas, tendo reabsorvido cerca de um milhão nas safras 94-95-96, número
coerente com os dados do SEADE. Desemprego liquido: dois milhões. Acrescentando-se os
(des)empregos indiretos dos setores do agribusiness vinculados à agricultura, deduz-se que um
minirno de 3 milhões dos desempregados de hoje originam-se da crise rural deflagrada no
fina] da década passada (alguns pesquisadores usam o indice de 1:1,2 entre emprego direto e
indireto no agribusiness).

O total de desocupados no Brasil, na definição do IBGE e moStrado na Tabela I é de 4,5
milhões de pessoas ou 6% da PEA. Considerando-se que parte deste desemprego, entre 2-3%,
é friccionai, ou normal, a crise do setor agrícola explica praticamente todo o desemprego no
Brasil e os consequentes flagelos urbanos, assim como a parte legítima dos movimentos
reinvidieatórios.

De fato, a industria da construção e de transformação (inclusive a agroindustria)
desempregou, no período 89-96, 200.000 e 600.000 respectivamente, o que reforça a idéia de
repousar na agricultura a origem da crise ( fonte: PME - IBGE e MTb)

A Revista do BNDES publicou em seu número de junho/96, interessante artigo: Modelos de
Geração de Empregos Aplicados à Economia Brasileira: 1985-95. de autoria de duas
economistas de seus quadros (S. Najberg e S.A.Vieira). No trabalho as autoras analisam 42
setores da economia brasileira e avaliam os impactos de geração de renda e emprego a partir
de uma injeção de demanda (demanda exógena ) de RS 1 milhão.

Dentre os setores produtivos (excluindo os filantropos e assistenciais) o agribusiness está
entre oito dos dez maiores geradores de renda e emprego que são, pela ordem:

1- agricultura: lavouras e pecuária
3- indústria do café
5- laticínios
7- agroindustria do açuear e alcool
9- indo de óleos vegetais

2- (confecções -artigos de vestuário)
4- abate de animais
6- beneficiamento de vegetais
8- ( serviços domésticos)
lO-madeira e mobiliário
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Mesmo os setores considerados não-agricolas dessa lista - confecções e serviços domésticos 
podem estar ligados à renda oriunda da agricultura, pois o tecido da confecção a ela se
vincula na maioria das vezes e os~ serviços domésticos só existem em certas regiões quando
existe renda na agricultura.

Evidencia-se, mais uma vez, que tanto a origem como a saída do problema do desemprego
está no setor agricola O que fazer, então, diante de tal quadro?

A primeira ação já foi realizada: ajustar o setor agrícola brasileiro a uma nova realidade
nacional e mundial, onde os instrumentos de politica e as condições de comercialização são
outros, totalmente diferentes dos que prevaleceram no cenário das décadas de setenta e oitenta.
Entender essa nova realidade é essencial para sobreviver no setor.

Ainda no curto prazo, há que se indicar os novos rumos ao setor, que inclui desde o costume
com os novos instrumentos até com os rumos geográficos propriamente ditos que deverá
tomar o setor: norte, nordeste, noroeste, centro-oeste, sul,etc.

Nesse particular, o Governo Federal e especialmente o Ministério da Agricultura tem
trabalhado na identificação das novas áreas viáveis à atividade, dentro da nova realidade.
Assim, um mínimo de 30 milhões de ha foram identificados como aptos para grãos na área de
influencia do chamado Corredor Araguaia-Tocantins (partes dos Estados de M. Grosso, Pará,
Tocantins, Goiás, Maranhão e Piauí'.- e outro tanto no Norte de M.Grosso e Rondônia
(Corredor Madeira-Amazonas), sem contar com as terras boas para reflorestamento e
pastagens. A maior parte dessas áreas detém aptidões agrícolas melhores que as áreas
tradicionais do sul e sudeste e preços muito inferiores. Seus únicos problemas são escoamento.
cuja sol;oção está no Programa de Corredores de Transportes Multimodais (ferrovia, hidrovia,
rodovia)já em execução pelo Governo Federal.

No Nordeste semi-árido avaliou-se a existencia de um milhão de ha para prod~ção de frutas
irrigadas com as melhores condições do mundo para essa atividade, imbatível em tennos de
geração de renda e emprego, também objeto de um programa especial do Governo Federal.

Tais regiões poderãu repetir, com muita vantagem e desta vez organizadamente , o fenômeno
da convergência migratória para Rondônia no passado recente, ou do norte do Paraná nos anos
sessenta, para lá encaminhando brasileiros que desejam trabalhar e se desiludiram com as
metrópoles. A recuperação de 2 milhões de halano de lavouras e a implantação de 100.000
baiano de fruticultura é viável, assegurando a criação de pelo menos um milhão de
empregos/ano, diretos e indiretos.

Outra importante ação imediata mas com tramitação demorada seria a desoneração de
encargos trabalhistas sobre a agricultura Não se pode requerer do empregador rural - que mais
emprega no Pais - a atual carga de obrigações burocráticas e trabalhistas incidentes sobre a
folha de pagamentos.

Conclui-se com êsses dados que: 1) o equacionamento da questão do emprego no Brasil é
fundamental; 2) o nível de conhecimento e tratamento da matéria é insatisfatório por parte da
sociedade, uma das razões que impedem um maior crescimento do setor agrícola; 3) uma
bomba-desemprego do tipo existente na Europa, pode ameaçar nossa sociedade.

Nas universidades ensinam que a mecanização agrícola expulsa mão-de-obra do campo para a
cidade, o que seria uma tendência universal e irreversível. O Pffi agrícola, por outro lado, seria
muito pequeno proporcionalmente para se esperar do setor grandes contribuições para a
geração de empregos; dois grandes equivocos, no caso do Brasil. Resíde na área rural a
solução do maior problema nacional: empregos.
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o SR. JOSÉ COIMBRA (PTB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Sr.
Deputados, o Brasil está se transformando numa
en0tme e corrupta -mesa de jogo, Sr. Presidente e
Srs. Deputados. A jogatina campeia solta, incentiva
da pela televisão em rede nacional e via satélite.
Pior, escondendo uma fraude agora descoberta com
o leilão que a Federação Paulista de Futebol impin
giu aos assinantes de telefone, num conluio do qual
participaram, além de uma emissora de TV, os qua
tro clubes de futebol mais importantes do Estado de
São Paulo: Corinthians, Santos, São Paulo e Palmei
ras.

Atentem para esse fato, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, que está estampado na sessão de Es
portes do Jornal da Tarde, edição de quinta-feira,
dia 5 de fevereiro de 1998.

A campanha, que objetivava trazer de volta do
Valência, da Espanha, o craque Marcelinho para um
dos quatro clubes paulistas foi encampada pela
Rede Bandeirantes e divulgada à exaustão através
do telefone 0900, essa arapuca por nós denunciada
desta tribuna em diversas ocasiões.

É lamentável que diante de fatos desta gravi
dade, nenhuma providência se vê de parte das auto
ridades. Há como que um engodo nacional, uma
mentira de norte a sul, praticada nas barbas da auto
ridade, em plena e total impunidade. Onde está o
Governo, tão poderoso contra os aposentados, con
tra os assalariados e tão permissivo no trato dos
aproveitadores?

O episódio Marcelinho precisa ser apurado em
toda sua extensão, pois caracteriza um abuso, um
acinte que fere profundamente a inteligência do cida
dão brasileiro. Enquanto o dinheiro chovia nos cofres
dos promotores do concurso "Marcelinho pode ser
do seu clube" o torcedor enganado corria ao telefone
engordando mais e mais as burras desses desonestos.

O Jornal da Tarde conta como se deu a frau
de: tudo foi feito manipulando resultados parciais da
consulta telefônica. O Corinthians, clube para o qual
Marcelinho acabou indo, sempre liderou o número
de telefonemas, mas a divulgação de resultados in
corretos fazia com que torcedores das outras três
agremiações se vissem com chances de ver o cra
que no seu planteI.

Induzidos pela mentira, o número de telefone
mas aumentava sem que houvesse chance de mu
dar o resultado favorável ao clube alvi-negro.

A descoberta da fraude veio através da revela
ção feita pela Embratel a pedido do Ministério Público.
E mostrou que as parciais divulgadas ao longo da

campanha pela Rede Bandeirantes jamais corres
ponderam à realidade.

O Corinthians sempre teve uma liderança folgada
nunca inferior a 30 pontos percentuais, e o Santos ja
mais esteve em segundo lugar como informava a
Rede Bandeirantes. O Palmeiras nunca ultrapassou a
barreira dos 10%, mas os torcedores do São Paulo,
Santos e Palmeiras, empolgados com a estreita mar
gem da vantagem do Corinthians, eram induzidos e
estimulados a continuar ligando até o fim do concurso,
realizado entre os dias 14 e 25 de janeiro.

O Ministério Público entrou com uma ação con
tra a legalidade do Disque 0900, mas a liminar foi
cassada, o que evitou que o dinheiro arrecadado
fosse bloqueado numa conta especial para ser pos
teriormente devolvido com correção monetária aos
participantes.

Os procuradores André de Carvalho Ramos e
Duciran Farena continuam exigindo a devolução do
montante arrecadado. As planilhas·com todos os nú
meros estão anexadas ao processo que ainda trami
ta na 20ª Vara da Justiça Federal. Vamos aguardar
a decisão final e esperar que se acabe, de uma vez
por todas, com essa impune contravenção que se
pratica de norte a sul do Brasil.

Encaminho também requerimento de sessão
solene para homenagearmos a Seicho-no-iê e tam
bém encaminho a V. Exa. projeto de lei que permitirá
ao SUS cobrar o atendimento às pessoas portado
ras de doenças vitimadas pelo tabagismo.

Sr. Presidente, peço a V. Exa. a gentileza de
autorizar a divulgação do meu pronunciamento na A
Voz do Brasil.

O SR. EDINHO BEZ (BIoco/PMDB - SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Sr. Deputados, registro, com satisfação e muito orgu
lho, que meu Estado de Santa Catarina tem, desde o
último dia 10, em seu acervo cultural, mais uma belís
sima obra literária que muito servirá para levar adiante
a verdadeira memória da terra Barriga-Verde.

Falo do magnífico trabalho "Santa Catarina 100
anos de História", muito bem elaborado e seleciona
do pelos competentes pesquisadores e historiadores
catarinenses Celestino e Sérgio Sachet.

A obra, de 563 páginas, enriquecida com fotos
históricas que documentam o passado memorável
de meu Estado, será reproduzida em 8 mil e 700
exemplares, a serem distribuídos nos estabeleci
mentos de ensino de Santa Catarina, com abrangên
cia desde as mais distantes escolas isoladas, até às
universidades.
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Todo esse trabalho, colegas parlamentares, é
resultado e conseqüência de uma série inédita de
publicações feitas periodicamente nos jomais Diário
Catarinense e Jornal de Santa Catarina, além de
inserções com clipping's de 70 segundos na rede
de televisão RBS TV e rádio CBN/Diário, veículos de
informação muito bem entrosados com o Governo
do Estado, em prol da cultura Barriga-Verde. Regis
tro, também com muita satisfação - companheiros de
plenário -, a solenidade de lançamento da obra, rea
lizada no Palácio Cruz e Souza, histórico monumen
to catarinense, quando lá estiveram várias autorida
des, escritores e intelectuais de meu Estado;. pes
soas que muito têm contribuído para o desenvolvi
mento e divulgação da história de nossa gente.

Com destaque, falo c111 ação empreendedora
do Governador Paulo Afonso Vieira, que, de forma
exemplar, abraçou e apoiou a iniciativa de nossos
escritores e veículos de divulgação, permitindo am
pliar a malha de abrangência desse magnífico traba
lho.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MÁRCIO FORTES (PSDB - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Sr. Deputados, a transformação do nosso País em
uma nação moderna é uma tarefa ampla que certa
mente começou com a mudança do arcabouço legis
lativo. A economia moderna é também um conjunto
de pequenos detalhes que gera competitividade,
economia de custos, eficiência e eqUilíbrio no desen
volvimento. Não é só vencer a inflação, nem só mo
dificar a Constituição. O objetivo final de incorporar
dezenas de milhões de brasileiros à cidadania é ta
refa complexa e ampla.

Refiro-me especificamente à questão do horá
rio de verão, que todos os países adotam e que não
apenas organiza a vida em função da variação da lu
minosidade ao longo do ano como gera notável eco
nomia de um bem escasso: energia elétrica. Vejo
com alegria que o horário de verão de 1998 será es
tendido até o próximo dia 28. Dos males o menor, foi
necessário que tivéssemos uma crise na distribuição
de energia elétrica para que tal medida fosse adota
da de modo rápido e, portanto, não completo como
seria o ideal.

Por isso, elaborei projeto de lei sobre a matéria
em 1996 e pretendo apresentar um novo projeto,
que organize para sempre pela via legislativa esta
importante medida. O relógio biológico recomenda
que as mudanças de horário se façam aos domingos
e, portanto, proporei que o horário de verão' sempre
termine no primeiro domingo de março, todos os

anos. Assim, ninguém será surpreendido, podendo
programar-se para a mudança de horário, tanto os
trabalhadores como os empresários.

O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nesta curta manifestação, quero assina
lar minha satisfação e honra pela delegação que me
foi conferida pela Presidência desta Câmara dos De
putados, para representá-Ia na solenidade de no
meação do novo cardeal brasileiro, Dom Serafim
Fernandes de Araújo, atual arcebispo de Belo Hori
zonte, que se dará, no próximo dia 21 de fevereiro,
no Vaticano.

Aproveitando o ensejo, quero deixar dois pon
tos aqui consignados.

O primeiro, é que minha viagem ocorrerá no
período dos festejos carnavalescos, além do que,
estaremos em período de recesso legislativo, não in
terferindo, assim, no meu comparecimento às sessõ
es desta Casa.

O segundo é que viajarei às minhas expensas,
daí não originando nenhum tipo de despesa ao Po
der que irei representar.

Estes, Sras. e Srs. Deputados, os registros que
acredito oportuno fazer, no momento que me prepa
ro para representá-los na posse de Dom Serafim
Femandes de Araújo.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
ORADOR

Brasília, 4 de fevereiro de 1998.

GPOIMAl191/98
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Cunha Bueno
Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Deputado:
Comunico a Vossa Excelência a sua designa

ção para, representando esta Casa do Congresso
Nacional, participar das "Cerimônias de Colocação
Oficial da Púrpura Cardinalícia aos Novos Cardeais
da Igreja Católica Apostólica Romana", a realizar-se
na cidade de Roma, Itália, no período de 21 a 25 de
fevereiro do corrente ano, sem ônus para esta Casa,
considerando-se o afastamento como missão oficial.

No ensejo peço transmitir a Sua Excelência
Reverendíssima, dom Serafim Fernandes de Araújo,
minhas felicitações pela merecida elevação ao Car
dinalato, condição que vem honrar sobremaneira a
Igreja Católica no Brasil.

Cordialmente, - Michel Temer, Presidente.



A instalação da Residência de Engenharia Sa
nitária se daria na Escola Técnica Federal de Cam
pos, que usaria de técnicos da FNS, em contraparti
da, para trabalharem em conjunto com a formação
de alunos do recente curso de Técnico em Meio Am
biente. O convênio, que já recebeu vários pareceres
favoráveis, por parte de grupos técnicos da Coorde
nação Regional da FNS no Rio de Janeiro, e viável
na medida em que as ações a serem desenvolvidas
na área de saneamento são compatíveis com o tra
balho desempenhado pela Fundação em todo territó
rio fluminense.

Estamos empenhados, desde o primeiro mo
mento em que se configurou a viabilidade técnica da
formulação do convênio, para que seja concretizada
em Campos e no Norte Fluminense a Residência de
Engenharia Sanitária. Que será responsável, Sr.
Presidente, sem nenhuma sombra de dúvida, pela
revolução mais importante da historia de Campos e
toda Região no que se refere a saneamento básico,
beneficiando diretamente e a curto espaço de tem
po, uma imensidão de cidadãos, que sempre encon
tram-se alijados da prestação destes serviços, de
completa, correta, técnica justa e humana.
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O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB-RJ. Pronuncia o Iios considerados adequados (com rede geral ou fos-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- sa séptica), na Região Noroeste, se situa em tomo
putados, o Norte, Noroeste e Centro-Norte Flumi- de 65,4%, contra 34,6% de inadequados (fossa rudi-
nense, regiões por mim representadas nesta insigne mentar, vala e outros). Nove dos treze municípios da
Casa de Leis, abrigam em seus municípios a maior Região possuem índices de inadequação superiores
parte das condições exigidas para que nelas se ins- a media regional: Itaocara, Italva, Laje do Muriaé,
tale amplo processo de redenção econômica. Po- Santo Antonio de Padua, Cambuci, São José de
rém, ainda que exista uma infra-estrutura regular, no UM, Natividade, Varre-Sai e Aperibe.
tocante a sistemas de abastecimento de água, de Esta crise no setor de saneamento e ainda
fornecimento de energia elétrica, de interligação ro- mais grave no Norte Fluminense, que possui índices
doviária, os municípios da região supracitada pade- alarmantes de 46,5% de inadequação do uso e es-
cem com problemas quase que temos de ordem sa- coadouro das instalações sanitárias, com somente
nitária que estão, intimamente, vinculados a um qua- 53,5% dos seus domicílios em situação adequada.
dro de redução da qualidade de vida de seus habi- Cinco dos nove municípios estão abaixo do índice
tantes. médio de adequação: Quissamã, Conceição de Ma-

Há de se registrar, Sr. Presidente, que os Mu- cabú, São Francisco do Itabapoana, Campos dos
nicípios do interior do Estado do Rio de Janeiro, têm Goytacazes e Cardoso Moreira.
procurado, dentro de suas restrições, de ordem téc-
nica e financeira, promover melhorias relacionadas Esta situação, que beira ao caos, pode ser re-
ao setor de saneamento básico, especialmente junto vertida com a interferênci~ abalizada da Superinten-
as comunidades de baixa renda, as que mais sofrem dência Regional da FNS, dirigida por Paulo César
com a falta de investimentos deste porte. Mas se tor- Cassiano em 34 Municípios do Norte, Noroeste e
na imprescindível o processo de acompanhamento a Centro-Norte Fluminense, e pela Escola Técnica Fe-
estes municípios, por mecanismos ou órgão do Go- deral de Campos, sob direção do Professor Roberto
vemo Federal que dominem tecnologias sanitárias Moraes Pessanha, e por forca do convênio para cria-
acessíveis e de baixo custo, e que apóiem exausti- ção da Residência de Engenharia Sanitária, cujo
vamente as ações a serem implementadas. processo encontra-se em andamento em diferentes

níveis do Governo Federal.
Observado isto, destaco a importância de con-

vênio que pode vir a ser concretizado, e que para tal
trabalhamos intensamente neste sentido, entre a Es
cola Técnica Federal de Campos e a FNS (Funda
ção Nacional de Saúde) para criação em Campos,
Município polo do Norte Fluminense, de uma Resi
dência de Engenharia Sanitária. Um instrumento ca
paz de levar o saneamento básico, em esforço de
parceria, a milhares de moradores da Região, tendo
como pilar a colaboração entre Escola Técnica Fe
deral e a FNS. É o que me impele a cobrar atenção
especial do Governo Federal para que seja implanta
do em curto prazo, respeitados, todos os trâmites
que se requer neste caso.

A existência de uma Residência de Engenharia
Sanitária dando suporte à política de saneamento no
Norte, Nordeste e Centro-Norte do Estado do Rio de
Janeiro, justifica-se pelos baixos índices de adequa
ção dos serviços ora prestados pela maioria dos mu
nicípios. Isto pode ser facilmente constatado, confor
me dados oficiais levantados por diferentes institutos
de pesquisa econômica e social.

Diferentes estudos feitos em nossa região veri
ficaram, por exemplo, que quanto ao uso e escoa
douro das instalações sanitárias, o índice de domicí-
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Faço uso desta tribuna, Sr. Presidente, para
reiterar minha confiança na agilização que será dada
ao processo de assinatura do convênio de criação
da Residência de Engenharia Sanitária, por parte
das autoridades federais mais diretamente relaciona
das a questão, os Srs. Ministros da Saúde, Carlos
Albuquerque de Souza de Educação e Desportos,
Paulo Renato Souza e o Presidente da FNS, Januá
rio Montone.

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

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, depois da indignação dos encami
nhamentos de ontem, em função da votação da re
forma da Previdência volto no dia. de hoje à tribuna
para falar sobre mais uma espoliação prestes a
acontecer contra as nações indígenas do nosso
País, fruto das disposições contidas no PL 1.610
A196, que tramita nessa Casa.

Tal projeto, Sr. Presidente e caros colegas, não
obstante se tratar de um tema extremamente impor
tante, que pode causar conseqüências gravíssimas
às nações indígenas, recebeu a aprovação para tra
mitação em caráter de urgência na Casa, deixando
se assim, para trás, a saudável discussão nas Co
missões temáticas, o que, sem duvida alguma, deixa
uma lacuna perigosa, uma lacuna de desinformação
sobre aspectos importantes do projeto.

Esse projeto, caros colegas, dispõe sobre o
aproveitamento de recursos minerais em terras indí
genas, de que tratam os artigos 176 e 231 da Cons
tituição Federal, tendo como principais objetivos:

8) legalizar a invasão garimpeira, através da
criação de associações de garimpeiros e de minera
doras nacionais e internacionais nas terras indíge
nas de todo o País;

b) viabilizar, na prática, a expropriação das ter
ras indígenas e suas riquezas naturais;

c) fragmentar e fragilizar as comunidades e ter
ritórios indígenas, numa perspectiva genocida.

Também tem por finalidade tal projeto paralisar
e inviabilizar a tramitação e aprovação do Estatuto
do índio no Congresso Nacional.

Hoje pela manha aconteceu nessa Casa reu
nião de várias lideranças indígenas com deputados
do meu partido, o PT, além do CIMI e Capoib, visan
do definir estratégias para que esta Casa não anali
se em regime de urgências esse projeto, de vez que
o mesmo trará nefastas conseqüências às populações
indígenas.

Somente a expectativa da aprovação do projeto,
fez com que legiões de garimpeiros voltassem a in-

vadir a área Yanomami em Roraima. Portanto, mes
mo sem ainda ter sido aprovado, esse projeto já teve
o condão de ser responsável pelo aumento das
doenças e da mortalidade entre os Yanomami, parti
cularmente a mortalidade infantil.

Como denúncia o Conselho de Articulação do
Povos e organizações Indígenas do Brasil-eapoib,
historicamente os índios sempre foram saqueados
em nome do falso progresso de nosso país. Qual
quer projeto que trate de minorias deve ser público e
democrático, e não redigido como esse, de lavra de
senador Romero Jucá, ex-presidente da Funai, à
portas fechadas.

Os índios brasileiros estão sendo saqueados
há quase 500 anos. Pode-se ate acompanhar a con
tagem regressiva da chegada do meio milênio de es
poliação por uma grande rede de televisão, que dia
a dia vai informando a população os dias de espolia
ção dos povos indígenas, que não obstante serem
os donos desta terra, são hoje os mais miseráveis e
tratados como se estrangeiros fossem.

Finalizando, solicito dos caros companheiros
que dêem um sonoro "não· à aprovação desse pro
jeto.

O SR. NILTON BAIANO (PPB-ES. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, quero dar entrada num projeto de lei que alte
ra o art. 37 do Decreto de Lei n.'2 2.848, que determi
na que uma pessoa, ao atropelar um cidadão e lhe
vier causar a morte, será presa em cela especial, in
dependentemente do seu grau de escolaridade.

O SR. ELIAS MURAD (PSDB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, estou apresentando dois projetos de lei. Um
regulamenta a distribuição de amostras grátis de
medicamentos e dá outras providências, tendo em
vista o fato de que geralmente essas amostras não
são suficientes para qualquer tratamento médico. E
o outro acrescenta na legislação de trânsito, recente
mente sancionada, a responsabilidade também das
autoridades pela conservação das vias públicas 
rodovias, ruas, avenidas.

O SR. ARNALDO FARIA DE ~Á (PPB-SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, um dos objetivos diabólicos
das seguradoras estrangeiras que estão invadindo o
Brasil, depois que o Governo resolveu jogar a Previ
dência Pública na privada, é dominar o setor de se
guro-saúde.

Mas as conseqüências para os brasileiros que
venham a associar-se a esses planos de saúde se
rão as mais danosas possíveis, conforme está de-
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nunciando O Presidente da Associação Médica Bra- zação, ou seja, o art. 163, inciso V; Artigo 192 e o
sileira, Dr. Antonio Celso Luís Nassif. art. 52 do Ato das Disposições Constitucionais Tran-

O sistema que essas seguradoras estrangeiras sitórias.
adotarão no Brasil já vem sendo contestado nos Es- Então, Sr. Presidente, o que está exposto às
tados Unidos, onde 'os médicos que integram essas escancaras para quem quiser ver, é a ação delibera-
empresas são por elas obrigados a agir segundo da do Governo Neoliberal de entregar ao capital es-
nonnas rigorosas que tolhem a autonomia dos médi- trangeiro o "file mignon" da economia brasileira.
cos, forçando-os a transgredir princípios de ética É por isso que este Congresso não pode apro-
medica. var a reforma da previdência nos termos em que

Esse sistema funciona, basicamente, segundo está sendo imposta pelo Governo, porque ela é pro-
um limite máximo de gastos que cada segurado fundamente danosa para o Brasil, para a soberania
pode depender por mês, obrigando-o, preliminar- brasileira e para o povo brasileiro.
mente, antes de consultar qualquer médico, a ser Esse Governo já foi longe demais e está na
avaliado por um médico generalista que tem a in- hora de reagirmos; ou realismo ou então é melhor
cumbência de enquadrar o atendimento do especia- entregarmos logo as chaves do País ao capital es-
lista no limite de gastos do segurado. trangeiro.

De acordo com a denúncia gravíssima feita Era o que tinha a dizer.
pelo Presidente da Associação Médica Brasileira, os A SRA. MARTA SUPLlCY (Bloco/PT-SP. Pro-
profissionais da medicina que integrarem essas em- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
presas estrangeiras serão obrigados, inclusive, a e Srs. Deputados, o Governo tem feito gastos enor-
omitir do paciente determinada doença de que ele mes com propaganda em rádio e TV sobre a reforma
seja portador e até mesmo a prescrever tratamento da previdência, que ontem foi votada em 1°. turno
clfnico que ele, o médico, sabe de antemão que daí neste plenário, dizendo que ela não trará prejuízo ao
não resultará a cura do doente. trabalhador. Será mesmo?

Tudo isso para que seja possível aos médicos Ao mudar o sistema de tempo de trabalho para
enquadrar os gastos de cada paciente no seu limite o sistema de tempo de contribuição, a reforma da
de gastos, e aí, o caos que hoje se acha instalado Previdência trará, sim, maiores dificuldades para o
na saúde publica atingirá também a medicina priva- trabalhador se aposentar. Isto é ponto pacífico. Ain-
da. É por isso, Sr. Presidente, que temos denuncia- da mais com o alto índice de trabalhadores informais
do desta tribuna as manobras que estão por trás da - um indicador palpável da crise econômica que está
reforma da previdência pública no Brasil. corroendo as relações trabalhistas, fruto da falta de

Muitas dessas seguradoras internacionais es- ofertas de postos de trabalho formais. Esse trabalha-
tão invadindo o nosso País por meio de associação dor, que já não tem nem mesmo carteira assinada, é
a grupos brasileiros, mas muitas também estão co- de se supor que também não contribui religiosamen-
maçando a chegar para atuar de forma inde- te para a Previdência. Desta forma, terá direito ape-
pendente. nas ao mínimo, e, mesmo assim, somente aos 65

Tudo isso, é importante frisar, ao arrepio da de- anos de idade.
terminação constitucional e por meio da brecha exis- Entre os trabalhadores rurais, uma parcela
tentá na ausência até hoje de regulamentação do muito grande nem documento tem, quanto mais car-
art. 192, que fixará as condições para a participação teira de trabalho ou carnê da Previdência. Os movi-
do capital estrangeiro nos estabelecimentos que mentos de trabalhadoras rurais lançaram até mesmo
atuam nas áreas de seguro, previdência e capitalização. campanha no sentido de incentivar essas mulheres

Essa flagrante ilegalidade vem somar-se a irre- a promover a documentação pessoal. (E aqui é ne-
gularidade contida no fato de que a lei sobre os pla- cessário lembrar que, por emenda ao orçamento de
nos de saúde não foi regulamentada pela SUSEP, nossa autoria foram destinados 300 mil reais para
Superintendência de Seguros Privados, e assim to- que o Governo faça uma campanha nacional de do-
das essas associações são manifestamente ilegais. cumentação, estimulando as trabalhadoras do cam-

Mas nós já denunciamos, recentemente, desta po a tirar o RG, o CIC, a carteira de trabalho, o título
tribuna, a tentativa do Governo em revogar, pura e de eleitor, enfim, os documentos que inserem for-
simplesmente, os dispositivos constitucionais que malmente o indivíduo na cidadania.)
impedem, legalmente, a participação e do capital es- Os trabalhadores do setor público, então, des-
trangeiro nas áreas de seguro, previdência e capitali- tes nem se fala. Os funcionários públicos são, talvez,



Fevereiro de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 13 04371

os atingidos de forma mais cruel pelas mudanças da
Previdência. Apenas aqueles que ganham ate 1.200
reais é que poderão se aposentar com salário inte
graI. Os que ganham acima disso vão ganhar trinta
por cento a menos do salário.

Essas e outras são mudanças que afetarão du
ramente a vida da população. Pode ser que, por se
tratar de algo não imediato para a maioria, esta fique
mesmo alienada sobre a gravidade dessas modifica
ções, sem falar na contra-propaganda lançada pelo
Governo. Mas, no futuro, quando o povo começar a
dar entrada em pedidos de aposentadoria pelas no
vas regras, é que vão começar a aparecer essas difi
culdades, mesmo que o Governo faça marketing di
zendo o contrário.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO DELGADo (BlocoIPT-MG. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Sr. Deputados, o assunto do momento na impren
sa são as bobagens' de Clinton. A mídia tem essa
capacidade e sabe bem dela. O assunto pode ser ri
dículo, mas, virando manchete, toma-se o tema mais
importante, e a forma como é tratado vai ficando
mais ridícula do que ele mesmo. .

A recente morte da Princesa Diana colocou a
imprensa de bobagens na berlinda. Só que sensa
cionalismo e superficialidade, que muitos imagina
vam privativos da imprensa de tablóides, hoje produ
ziram a tabloidização de toda a mídia. A vida pes
soal de pessoas públicas interessa a todo mundo
cuja vida pessoal é pouco pública. E a política e os
políticos têm se valido muito disso para se autopro
moverem - quando controlam os meios de comuni
cação - ou para se autodestruírem, quando não
controlam nada, nem a própria vida pessoal.

A tentação dos assuntos fáceis tomou conta da
imprensa. se há interesses republicanos por trás do
escândalo Clinton - e certamente qs há -, à mídia
deveria interessar sobre quais são esses interesses
e, secundariamente, divulgar a desvairada sexuali
dade do presidente, que facilita a competição política
pelo lado do adversário. Isso se a imprensa estives
se preocupada em aumentar um pouco o nível cultu
ral do interesse do público, e não reproduzir o nível
exato ao dos políticos observados. Excitar a curiosi
dade escatológica do público tomou-se um fenôme
no no mundo da mídia, um pacto não declarado en
tre ambos, que ridiculariza tudo e todos, deixa feri
das indeléveis em alguns e no público mata aos pou
cos o gosto pelo bom gosto.

O mais interessante no caso Clinton é querer
lhe dar seriedade a partir das acusações de obstru-

ção da Justiça e incitação ao perjúrio. As transgres
sões legais, agravadas pelo cargo de presidente, na
verdade são graves porque ferem os princípios da
ética protestante e do espírito do capitalismo, que
Weber ensinou à América do Norte a não contrariar
tão ostensivamente. Aliás, está em algwn lugar da
Bíblia: o verdadeiro escândalo é tratar de maneira
escandalosa o escândalo.

No ti-ti-ti que toma conta dos Estados Unidos
no momento, todos parecem suspeitos, inclusive a
mídia. Podem até estar certos, mas sua fúria acusa
tória os coloca em suspeição. O mais importante não
é o mérito do caso, rotina hipócrita da sociedade vi
toriana e puritana, mas a forma. A imprensa é a prin
cipal suspeita. Aliás, é a quarta revista em circulação
no mundo, publicada no Brasil, que diz textualmente:
-Como o romance de BiII e Mônica se teria passado
na Casa Branca, logo a notícia foi catalisada pela
imprensa americana, ultracompetitiva que, antes de
ser pró-liberal-ou pró-conservadora, é mais que tudo
profunda e acriticamente pró-escândalo. 'A televisão
americana parece ter reencontrado o sentido da vi
da', desabafou Michael McCurry, o frio e eficiente
assessor de imprensa de Clinton, depois de enfren
tar as feras. Bom diagnóstico."

A Veja prossegue: -Com a economia reluzindo
sem inflação e desemprego, o crime em baixa e ne
nhum inimigo externo capaz de afrontar a potência
americana, Clinton se preparava para entrar para a
História como o administrador de uma época doura
da, de prosperidade e paz. Até seus esforços de va
lorizar o governo, sem gastança excessiva e com so
bras no orçamento estavam dando certo. A impren
sa e especialmente as redes de televisão america
nas se desmaterializavam num ambiente de calma
ria. O furacão Mônica as trouxe de volta ao mundo
dos vivos.-

Será que essa avaliação tão acurada sobre a
imprensa dos Estados Unidos nada tem a ver com o
Brasil?

Interessante observar o que a imprensa parece
não estar mais observando: as pesquisas de opinião
sobre a popularidade do presidente em meio ao tur
bilhão sexual. O mesmo público que garante audiên
cia e tiragens no novo escândalo envolvendo Clinton
mantém o apoio político ao presidente. O extremo
moralismo norte-americano parece conviver com
uma consciência cívica que separa o homem e o
cargo. Ou os norte-americanos se encontram em um
impasse, ao verem fragilizados dois grandes valores
de sua cultura - a moral e o poder - ou então a im
prensa está ficando cada vez mais descartável e ca- -
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minha para a performance do escândalo de um úni
co dia,

Quando Diana morreu, a imprensa tentou se
defender dizendo que os leitores eram tão responsá
veis pelo sensacionalismo quanto os veículos. É
uma discussão tão frívola quanto as notícias que se
publica com destaque duvidoso. O -disse-me-disse
é uma instituição da vida humana, que a ética indivi
duai controla ou estimula. Mas a imprensa é uma
instituição da sociedade, e existe para informar, ou
melhor, deveria existir para bem informar. A respon
sabilidade de falar a verdade e publicar assuntos de
interesse geral é da imprensa, e não dos indivíduos.

São muitos os vícios e suas origens. Na con
corrência selvagem, o medo de tomar furo leva à pu
blicação de muitas bobagens. A febre de dar o furo
faz publicar notícias mal apuradas, meias verdades,
burocraticamente ouvidos os dois lados. Muitas ve
zes há um terceiro lado, que só uma boa investiga
ção jornalística, em extinção, permitiria que apare
cesse. O ideal do distanciamento previsto na ativida
de da imprensa está sendo mal interpretado. O que
a mídia está precisando é de se distanciar de si
mesma e ouvir o outro lado.

O SR. PAULO GOUV~A (PFL-SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Sr.
Deputados, apresentei hoje à Mesa da Câmara pro
jeto de lei que a seguir transcrevo:

O Congresso Nacional decreta
Art. 1°. Fica proibida a terceirização,

para a esfera privada, da cobrança de taxas
e multas aplicadas pelo Poder Público.

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em
contrário.

A justificativa do Projeto é a seguinte:
O presente projeto de lei tem como objetivo im

pedir que, mediante a terceirização, a cobrança de
taxas e multas transforme-se numa mera e desvir
tuada arrecadação de dinheiro.

Quando o próprio Poder Público cobra e arre
cada pelos seus serviços, pela fiscalização que exer
ce e pelas autuações que faz, fica embutida, em tais
atribuições, a responsabilidade do Estado no que
concerne à indução de comportamentos e à forma
ção da cidadania.

Assim, por crermos ser relevante a proibição
estabelecida neste projeto de lei, contamos com os
nobres pares para aprová-lo. No Estado de Santa
Catarina, a privatização da cobrança de multas nas
rodovias, provocou exatamente o que, com o proje-

to, tentamos impedir: a subversão do objetivo das
multas. Ao invés de orientar e de prevenir, os contro
les eletrônicos'de velocidade transformaram-se em
máquinas de arrecadar dinheiro.

Peço, portanto, o apoio dos nobres colegas
para a aprovação deste Projeto de Lei.

O SR. JOÃO MENDES (PPB-RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Sr. De
putados, aguardava-se com justificada expectativa o
início da vigência do novo Código Nacional de Trân
sito, determinando punições mais rigorosas para os
infratores das leis que regem o trânsito no País, o
novo Código surge como um instrumento destinado
a prestar significativa contribuição para pôr fim à
guerra hoje em curso nas ruas e estradas brasilei
ras.

A foto de um flagrante de atropelamento es
tampada, há poucos dias, na primeira página do jor
nal O Dia oferece uma imagem clara dessa violência
no asfalto. Nela o pedestre Válter da Silva, 22"'anos,
que atravessou a rua fora da faixa de pedestres,
aparece caído depois de ter sido atingido por uma
moto. Quanto ao motociclista, que também é visto
na mesma foto, fugiu do local sem prestar socorro.
Vale observar que, se o Código já estivesse em vi
gor, o pedestre pagaria multa de R$ 24, e o condutor
da motocicleta teria a carteira suspensa por até cin
co anos.

Embriaguez ao volante e disputa de -pegas
estão entre as infrações gravíssimas. Além de penas
mais severas para quem dirigir embriagado, preven
do até três anos de cadeia e cassação da carteira de
habilitação, o novo Código eleva bastante o valor
das multas e estabelece punições novas para delitos
como dirigir falando ao celular ou não respeitar a fai
xa de pedestre.

Para quem dirigir embriagado ou sem a cartei
ra de habilitação e deixar de prestar socorro a víti
mas de acidente de trânsito, as multas chegam a R$
864,99. Também os pedestres que atravessam em
local perigoso, próximo a passarela ou faixa, pode
rão receber multas, cuja forma de cobrança ainda
será definida pelo Contran.

Outra inovação consiste no estabelecimento de
uma pontuação negativa, na qual os motoristas infra
tores que atingirem determinada soma de pontos
num ano perdem a habilitação.

Tais medidas disciplinadoras são essenciais
para a manutenção da ordem no trânsito, da qual
depende a própria ordem urbana. E, evidentemente,
se há um tratamento rigoroso previsto para motoris
tas e pedestres, se há multas que podem ultrapassar



E o que tínhamos a dizer.
O SR. JAQUES WAGNER (Bloco/PT-BA. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a democracia em nosso País vive
ameaçada pela corrupção, pela fraude e pelo abuso
do poder econômico. Esta Casa, que tem como ob
rigação lutar firmemente contra estes descalabros,
deve estar sempre atenta a estes fatos nefastos à
democracia e à cidadania.

Neste sentido venho alertar esta Casa sobre os
fatos acontecidos em Camaçari, onde fraudes ocor
reram, foram denunciadas e comprovadas, mas ago
ra corre-se o risco de se efetivarem novamente.
Para que os senhores e senhoras possam entender,
vou situá-los dos fatos.

As oposições de Camaçari formularam denún
cia de que havia um número elevado de títulos frau
dados no Município. As denúncias, bem fundamen
tadas, foram acolhidas pelo TSE, que determinou a
revisão eleitoral no Município. a recadastramento
completa, nesta sexta-feira, 43 dias, efetivando apro
ximadamente 23.000 títulos, dos 40.795 que supos
tamente votaram nas eleições de 1996.

Desde o início do recadastramento a prefeitura
tem usado largamente os recursos dos cofres públi
cos municipais para trazer eleitores de todo o muni
cípio para recadastrar, através de ônibus e carros,
anúncios na TV local, nas rádios, enfim, não há em
Camaçari quem não saiba e não tenha sido instado
a se recadastrar. Tendo também sido levados postos
de recadastramento até aos distritos.

a acompanhamento do recadastramento de
monstra que tem havido uma queda substancial do
comparecimento nos últimos dias, revelando que o
contingente maior de leitores já se recadastrou, fi
cando dentro do número previsto pelas oposições
como sendo dos efetivos eleitores de Camaçari.

Mas, estranhamente, a prefeitura, através da
AMES (Associação Municipal dos Estudantes Se-
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a sete salários mínimos, é preciso também reforçar a Há mais de 20 anos cobram uma taxa de US$
responsabilidade dos prefeitos e governadores no 492 por tonelada de suco para ingressar ern seu ter-
planejamento e implementação das políticas de trân- ritório. Depois de muita pressão, e com a ajuda da
sito. A propósito, cabe ao Governo investir em segu- aMC, foi reduzida para US$ 452,00 por tonelada.
rança de trânsito, abrangendo desde a aplicação de "Esta situação chega ate ser hilariante. Em contrapar-
recursos para construção de passarelas até a cria- tida exigem redução de nossas tarifas pontuais de
ção de foros especiais para julgar com maior agilida- 30% para 12%.
de os delitos de trânsito. a governo brasileiro, com a concordância des-

Ressalte-se ainda a importância'da consciên- te Congresso Nacional, precisa urgentemente redu-
cia de que o novo Código não deve servir corno ins- zir os custos de produção, ·Custo Brasil", e a taxa de
trumento de arrecadação, mas, sim que seja presti- juros é um fator preponderante para que possamos
giado, sobretudo, pelo seu papel educativo. conquistar mercado para nossos produtos no exte-

São, de fato, alarmantes os números de víti- rior.
mas da irresponsabilidade, da incúria e da violência
verificadas no trânsito. Em 1997, morreram mais de
26 mil pessoas em acidentes de trânsito, resultando
em uma média de 9,9 mortos por 10 mil carros em
circulação, pelo menos duas vezes superior à média
dos países civilizados.

Portanto, com o objetivo de reduzir 0 número
de acidentes, trata-se realmente de reeducar os mo
toristas, ciclistas e pedestres" vencendo as incerte
zas atuais, procedendo às regulamentações neces
sárias. Ao concluir, reafirmo, então, a confiança no
papel a ser cumprido pelo Código de Trânsito Brasi
leiro, com o apoio dos órgãos responsáveis por sua
execução e a colaboração imprescindível da socie
dade, compreendendo a necessidade de união e
empenho em favor de mudanças a serem promovi
das por um amplo conjunto de iniciativas e medidas,
nem sempre agradáveis, mas que constituem, no
momento, a esperança concreta de garantir o respei
to às leis, preservar a ordem urbana e, enfim, livrar o
País da trágica condição de recordista em mortes e
acidentes no trânsito.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON MARQUEZELU (PTB-SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, tenho ocupado esta tribuna,
seguidamente, para apelar ao Governo medidas ur
gentes, no sentido de reduzir os juros em nosso País
e evitar com isto, perdas na competitividade.

A globalização é um fato irreversível e, portan
to, necessita que adotemos procedimentos iguais
aos dos outros países, nossos parceiros, como por
exemplo o custo do dinheiro.

Estes países, protegem suas indústrias, comer
cio e principalmente a agricultura com todo vigor.

Chegam em alguns casos a serem até desuma
nos em seus relacionamentos com outros países.

Vejam, nobres parlamentares a política que os
EUA aplicam na citricultura americana.
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cundarisias, sabidamente atrelada ao vice-prefeito)
pediu a prorrogação do recadastramento, alegando
que os estudantes poderiam estar ausentes do Esta
do, devido ao período de férias. Aí, senhores e se
nhoras, paira algo de suspeito no ar. A alegação pa
rece uma piada, primeiro porque a situação financei
ra do município não nos leva a crer que possamos
ter estudantes em viagens de férias, seguido do fato
de terem sido reiniciadas as aulas desde a última se
gunda-feira. Parece que a direção da referida entida
de, no mínimo desconhece a realidade dos estudan
tes do município.

A prorrogação não se substancia, portanto, em
nenhuma motivação justificável, pairando sobre ela a
possibilidade de ser fomentada por aqueles que
fraudaram as eleições de 1996 e querem agora lega
lizar, legitimar, um processo espúrio que fere a cida
dania, não só dos cidadãos de Camaçari, mas de
todo o Brasil. Se em um município da região metro
politana de Salvador vemos próximos de 20.000 títu
los fraudados, imaginem por este País afora.

Mas, através da luta corajosa e firme das opo
sições de Camaçari, temos a oportunidade de en
frentar corrupção, de denunciar e punir os fraudado
res. Não podemos ceder às investidas daqueles que
se mantêm na política através da fraude, temos a
obrigação de seguir nesta luta e esta Casa não pode
se furtar de estar ao lado da defesa da cidadania, da
honra, da dignidade.

Se os fraudadores pensam em utilizar esta
prorrogação como porta de entrada para a legaliza
ção da fraude, saibam que encontrarão resistência
das oposições de Camaçari, deste Deputado e de
quantos democratas comprometidos com a verdade
e com a lisura da democracia no Brasil. Chega de
imoralidade, chega de fraude!

O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT-SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ontem travamos a votação
mais polêmica do mandato. Votei contra um conjunto
de coisas: as aposentadorias faraônicas, as aposen
tadorias com menos de trinta e cinco anos, as apo
sentadorias privilegiadas, pelo valor, pela idade ou
por outros critérios que a lei vigente facilita.

Na verdade, ontem ninguém votou contra, to
dos votaram a favor. Uns votaram a favor do modelo
que aí está, este que a maioria critica, que aposenta
pessoas muito novas, que concede aposentadoria
especial a grupos sem razão para tanto, que consi
dera insalubre uma determinada atividade, mas a
outra não, mesmo que seja mais insalubre, que dá

privilegio de acumular aposentadorias, passando a
somatória de 30 ou 40 mil reais.

Sei que ninguém é a favor disso, nenhum Par
lamentar defende isso. Só que, quem defende o mo
delo atual defende automaticamente esses abusos.

Não votei a favor da nova proposta com a in
tenção de desrespeitar ninguém, muito menos o
meu líder Leonel Brizola - ele e meu orientador.
Tudo o que sou aprendi do meu pai, da minha mãe,
das comunidades que têm contato comigo e do Bri
zola. Aliás, muita gente no Brasil e no mundo apren
deu com este grande líder. O mundo hoje precisa
avivar a linha social que este herói tanto sabe defen
der, já com expressão mundial. O projeto que o Go
verno mandou era muito doloroso. A sociedade teria
dificuldade de aceitar, como eu não aceitava.

Os avanços que houve foram propostas dos
mais socialistas, como o é Leonel Brizola. Passo a
citar alguns:

1 - No projeto original, a idade mínima, de 65
anos para homens e 60 para mulheres, passa para
60 anos para homem e 55 para mulher, e ainda os
que já estão no sistema podem aposentar-se aos 53
anoslhomem e 48 anos/mulher;

2 - A não-eobrança de contribuição dos inati
vos, apesar de representar uma perda de mais de 2
bilhões por ano, foi acatada pelo projeto;

3 - A suspensão do recolhimento da contribui
ção ao completar 35 anos de contribuição, enquanto
aguarda atingir a idade mínima;

4 - A paridade dos ativos e inativos; e
5 - Vários outros pontos que estão sendo con

siderados vieram melhorar o projeto inicial.
Na verdade, o meu voto, no mínimo, repre

senta a grande colaboração do PDT à sociedade
através de emendas formais ou não.

O PDT, que deu tanta colaboração, ficou com
pena de não continuar a dar vantagens que agora
estão sendo concedidas e que muitas vezes geram
questionamentos e ate constrangimentos.

É claro, essa dor deles em cortar alguns bene
fícios é menor do que a minha em votar diferente.
Também me dói ferir os companheiros. Também me
dói cortar benefícios, mesmo que esdrúxulos. Isso é
próprio da espécie humana. Se o brasileiro tem pena
do bandido, imagine, então, cortar um benéfico ou
quebrar parte da expectativa.

O fato é que sou o maior pedetista de Santa
Catarina no Congresso Nacional. Em Santa Catarina
só perco para o Brizola e para o Maneca Dias em
humanismo, em fraternidade ou em valores sociais.
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o meu voto não foi rebeldia a ninguém, muito
menos contra o meu líder; foi a expressão do meu
sentimento, que é resultante de muitas forças e fato
res adquiridos e elaborados pela minha verdadeira
mãe - a sociedade que represento.

Durante o discurso do Sr. Serafim Ven
zon, o Sr. José Maurício, 151 Suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Marçal Filho, § 2Q do Arti
go 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Sr. José Maurício.

O SR. JOSÉ MAURfclO (Bloco/PDT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a saúde pública no Rio de Janeiro
virou vergonha nacional. Bebês e idosos morrem
como moscas no mel:

• 74 bebês mortos em um mês em UTls do Rio
de Janeiro, numa média de dois por dia;

• 26 idosos mortos em 72 horas em Hospitais
do Rio de Janeiro, numa media de 7 por dia;

• filas imensas e mortes nas portas dos Hospi
tais; espera de até 6 meses para consultas e exa
mes; cirurgias desmarcadas; aparelhos sucateados;
médicos estressados e insuficientes; revolta, deses
pero.

Esse choro ninguém quer ouvir. Ninguém quer
se responsabilizar. União, Estado e Município bri
gam, jogam a culpa uns nos outros. E enquanto as
autoridades responsáveis se engalfinham e tiram o
corpo fora, mais bebês e idosos morrem pela incom
petência dos nossos governantes.

Serão necessárias quantas mortes mais para
que as autoridades do Rio de Janeiro tomem vergo
nha na cara e cumpram suas obrigações?

Essa calamitosa realidade da saúde pública no
Rio de Janeiro, porém, não é rato isolado; infeliz
mente, reflete a situação nacional.

Omissão é palavra resumida para essa vergo
nha nacional.

E os cinco dedos da mão de campanha de Fer
nando Henrique apontando a área social como prio
ridade nacional, onde foram parar?

Onde estão os bilhões arrecadados com as pri
vatizaçõesldoações de nossas estatais? No discurso
de Fernando Henrique essa montanha de dinheiro
seria destinada à área social. Onde foram parar? Foi
tudo desviado para manter o milagroso real, pelo
menos até as eleições, e pagar as impagáveis dívi
das interna e externa? Ou será que estão reserva
dos para a campanha de sua pretendida reeleição,
Sr. FHC?

Quero saMr também o que o desgovernador
Marcello "roedor" Alencar fez com os quase R$ 20
bilhões das privatizações/doações das estatais do
Rio de Janeiro. O mesmo que seu guru, FHC? Sera
que o "roedor" ainda tem esperanças de um votinho
sequer dos cariocas fluminenses após os escânda
los das ações da Light e da Cerj, do Banerj, mais re
centemente da Cone~ e tantas mais?

Será que o desgovernador "roedor" tem a des
façatez de continuar pensando em reeleição en
quanto deixa o Rio de Janeiro na escuridão e pes
soas morrendo como moscas em mel em seus hos
pitais públicos e nas filas dos bancos para receber a
minguada aposentadoria do INSS?

Marcello "roedor", chegou sua hora!
Chegou a hora de explicar-se junto à popula

ção do Rio de Janeiro pelo seu desgoverno, suas la
droagens, suas irresponsabilidades e corrupção.

O belo Rio de Janeiro tornou-se terra de nin
guém. Turistas são mortos e roubados a plena luz
do dia. Balas perdidas matam inocentes a todo ins
tante, levando grandes estrelas internacionais do
showbiz a terem medo de visitar meu Estado.

E sua Exa., o que faz por seus conterrâneos?
Nada, absolutamente nada, a não ser roubar-lhes e
doar nosso patrimônio público.

Certamente o "roedor' deve estar muito ocupa
do arquitetando o próximo golpe.

Vejam o drama. Grávidas são obrigadas a pe
regrinar em vão por vários hospitais públicos em
busca de um leito e não raras vezes têm seus filhos
nas portas desses estabelecimentos ou nos táxis.
Ao contrário do que deveria acontecer, as que con
seguem lugar nas maternidades passam por um de
sespero maior: os bebês prematuros estão morrendo
aos montes por demora no atendimento, infecção
hospitalar e outras enfermidades comuns da falta de
higiene e das condições mínimas para o bom funcio
namento de um hospital. A superlotação fatal no
Brasil não e só nos presídios, mas também nos hos
pitais. É um horror o que passam famílias humildes
cuja única alternativa é o precaríssimo serviço públi
co por total falta de responsabilidade do desgoverna
dor Marcello Alencar e das autoridades de saúde do
meu Estado.

Certo é que nem o Governo do Estado nem a
Prefeitura do Rio de Janeiro estão cumprindo o que
determina a Lei Orgânica da Saúde (n° 8.080), que
regulamenta a implantação do Sistema Único de
Saúde 'no País, descentralizando os serviços. Tam
pouco as autoridades estaduais cumprem o dever de
fiscalizar os hospitais, maternidades e serviços pre-
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natais da Prefeitura, como denuncia o próprio Secre- a vergonha maior que foi o empréstimo de R$ 3 bi-
tário Municipal de Saúde, Ronaldo Gazolla. Ihões aprovado pelo Senado Federal, recurso este

O que dizer, então, dos idosos? É um escânda- destinado especificamente para pagar direitos dos
lo atrás do outro o que acontece nos hospitais, asilos trabalhadores e aposentados do Banerj, bem como
e clínicas que deveriam cuidar e bem de nossos ve- tapar o rombo existente no Banco, advindo da má
Ihinhos e velhinhas. Eles também estão morrendo gestão de Marcello Alencar, quando Presidente, e
como moscas no mel, não de velhice, mas por des- seu filho, Vice-Presidente daquela instituição bancá-
cuido, por falta de atendimento adequado nessas ria. Ressalte-se que até hoje os servidores e apo-
instituições que enchem os bolsos e não repassam sentados do Bane~, em situação de penúria, não vi-
os recursos necessários para cuidar dos nossos ido- ram a cor do dinheiro que lhes foi destinado, mercê
sos. Os donos dessas clínicas, porém, vão muito de autorização tipificada e estabelecida pelo Senado
bem, obrigado. Federal.

Sr. Presidente, estou providenciando a convo- Pasmem, eminentes colegas, logo que se sen-
cação do Ministro da Saúde e do Secretário Munici- tiu dono do dinheiro repassado pelo Governo Fede-
pai do Rio de Janeiro para depor na Comissão de ral, o desgovemador remeteu mensagem à Assem-
Saúde da Câmara. Alguém terá que se responsabili- bléia Legislativa e, através de maioria encabrestada,
zar pelo que está acontecendo nos hospitais públi- desviou sobreditos recursos para um programa dito
cos do meu Estado. E não será a população. Baixada Viva. E o pior: colocou a raposa no galinhei-

Pedirei também ao Tribunal de Contas do Esta- ro, entregando a gestão e aplicação daqueles 3 bi-
do uma devassa em todos os hospitais e estabeleci- Ihões carimbados pelo Senado ao seu dileto Secre-
mentos de saúde do Rio de Janeiro onde estejam tário da Baixada, conhecido como MICA, político de
ocorrendo mortes indevidas e descaso no atendi- má reputação, eis que responde a nada menos que
mento médico-hospitalar. Quero explicações deta- 20 ações penais e diversificados inquéritos policiais.
Ihadas dos recursos aplicados no setor tanto pelo Por fora disso, dirigir-me-ei ao augusto Tribunal
Governo Estadual como pelo Federal. Não é possí- de Contas do Estado, reivindicando auditoria, objeti-
vei continuarmos convivendo com essa situação de vando salvaguardar o dinheiro público e, mais que
calamidade publica na área de saúde publica, que, isso, exigir o fiel cumprimento da Lei, inclusive trans-
pela Constituição, é dever e obrigação do Estado. mitindo oficialmente ao Senado e ao Tribunal de

O Sr. Marcello Alencar terá que explicar, direiti- Contas da União o desacatamento a destinação
nho, como gasta as verbas do Orçamento com saú- dada aos recursos estatuídos na autorização daque-
de e educação. Em educação, por exemplo, o Go- la Casa congressional, afim de que tomem as provi-
vemo Estadual deveria gastar 35% da receita tribu- dências cabíveis à espécie.
tária - R$ 2 bilhões em 1996 e R$ 2,4 bilhões em Também convocarei a depor na Comissão de
1997, mas só desembolsou R$-1,4 bilhão e R$ 1,5 Economia da Câmara o Presidente do BNDES, José
bilhão, respectivamente. Em saúde, só foram aplica- Roberto Mendonça de Barros, para nos explicar e à
dos R$ 350 milhões nesses dois anos, quando a população brasileira suas afirmativas no Senado, no
previsão era de R$ 600 milhões e R$ 700 milhões, final do ano passado, segundo a Gazeta Mercantil:
respectivamente. Onde foram parar essas imensas ·Se o povo soubesse o que é feito com o dinheiro
diferenças? No meu bolso ou no da população é que das privatizações, haveria uma revolução no País".
não foram. Nós, Parlamentares, temos certeza do que é

O "roedor" terá que explicar, também, onde e feito com esse dinheiro, mas o povo, não. Chegou a
quanto está investindo dos R$ 20 bilhões arrecada- hora das explicações, Sr. Mendonça de Barros!
dos com as privatizações/doações estaduais. Neste O Sr. Marçal Filho, § 29 do artigo 18 do
sentido, comunico, Sr. Presidente, que entrarei com Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
ação judicial exigindo que o Governador destine, ob- dêncía, que é ocupada pelo Sr. José Maurí-
rigatoriamente, 30% do arrecadado com as privatiza- cio, 19 Suplente de Secretário.
çõesldoações nas áreas de saúde e educação, res- O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce-
pectivamente. do a palavra ao Sr. Haroldo Sabóia.

Talvez, assim, o Governador passe a ter mais O SR. HAROLDO SABÓiA (Bloco/PT-MA.
responsabilidade ao privatizar empresas como a Co- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
ne~, vendida vergonhosamente a preço muito abaixo Sras. e Srs. Deputados, no dia 9 de fevereiro partici-
do mínimo fixado em leilão. É sempre bom relembrar pei em Tutóia, a convite da dirigente do PT estadual,



Fevereiro de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 13 04377

Rose Barroso, expressiva liderança do litoral ociden- kahito Miki, Patriarca da Perfect Liberty. Sua visita
tal maranhense, de ato de protesto organizado por ao nosso País permitiu-lhe participar de uma cerimô-
trabalhadores rurais, pescadores e pelos funcioná- nia em Arujá, no Estado de são Paulo, com a pre-
rios públicos municipais. A cidade encontra-se num sença de dezenas de milhares de pessoas.
estado de abandono lastimável. O Prefeito, Egídio No próximo dia 14, Sua Eminência visitará Bra-
Júnior Conceição, está permanentemente ausente sília, onde será recebido com o respeito e a admira-
da vida do Município. ção merecidos.

Existe um clima de forte tensão e revolta na ci- A Perfect Liberty é de origem japonesa e foi
dade. Os servidores estão há oito meses com os sa- fundada em 29 de setembro de 1945, na cidade de
lários atrasados, a cidade não tem energia, e nenhu- Tossu, Província de Saga. Sua missão é a de trans-
ma obra pública está em andamento. Cansados de mitir ao mundo preceitos que buscam a harmonia
tanto descaso e abandono, a população ocupou a que pode eliminar ou minorar doenças e infortúnios.
Prefeitura na ultima segunda-feira. A Perfect Liberty, PL, tem 21 Preceitos, o pri-

O Prefeito raramente aparece na sede da Pre- meiro deles dizendo que "Vida é Arte". Pretende-se
feitura, fica a maior parte do tempo fora da cidade. O assim tornar o homem consciente de que, mesmo
jornal Estado do Maranhão de 11 de fevereiro re- nas atitudes mais simples do cotidiano, devemos
gista a indignação do Prefeito ao responsabilizar agir cientes da arte de Deus. Agindo assim, segundo
este Deputado e o Deputado Estadual Vila Nova. O a sua visão pelista, estaremos de acordo com a
chefe do Executivo de Tutóia foi categórico: "Não orientação divina.
vou voltar à cidade só por causa desses Deputa- No Japão, a Igreja Central localiza-se na cida-
dos". de de Tondabayashi, Província de Osaka. La existe

Quando a população exige que o Prefeito fique uma torre denominada Torre da Paz, de 180m, que
na cidade, cumprindo seus deveres de administrador foi erguida em homenagem à memória das pessoas
público, ele responde que vai à cidade quando qui- falecidas em guerras registradas na história da hu-
ser e que o tempo que passa fora é um problema manidade. No seu interior, há um altar onde estão
pessoal. Está claro que esse Prefeito não tem a me- registados em microfilmes os nomes de todos os fa-
nor condição, ou mesmo vontade, de administrar a lecidos, sem distinção de nacionalidade, cor ou cre-
cidade. Igual postura de descaso tem o Vice-Prefei- do. O Instituto de Pesquisas Botânicas PL do Japão
to, que, diante da crise e tensão instauradas na cida- foi convidado a representar o Governo japonês junto
de, simplesmente viaja para resolver problemas pes- à NASA, em pesquisas espaciais.
soais. No Brasil, a Perfect Liberty está completando

O Prefeito e o Vice-Prefeito esquecem que fo- 40 anos. Neste período foram realizadas campanhas
ram eleitos pelo povo, devendo, portanto, prestar de doação de aparelhos para hospitais, além de
contas à população dos seus atos. Os princípios campanhas periódicas de alimentos, agasalhos e
constitucionais de impessoalidade, publicidade e materiais escolares. O Instituto de Pesquisas Botâni-
moralidade devem ser observados e seguidos por cas ofereceu à Embrapa as primeiras mudas de ba-
todos os funcionários públicos. tatas isentas de vírus, contribuindo assim para o

A ocupação da Prefeitura pela população teve avanço da produção deste tubérculo.
como objetivo chamar a atenção das autoridades pú- Da tribuna desta Casa, damos as boas-vindas
blicas para a situação de abandono em que se en- a Takahito Miki, certos de que expressamos o senti-
contra a cidade. No entanto, os ocupantes foram mento do Parlamento brasileiro. Nossa saudação es-
brutalmente retirados do prédio por uma tropa de tende-se a todos os pelistas, que realizam tão belo
choque da Polícia Militar no dia 10. A polícia entrou trabalho em nosso País.
no prédio de madrugada, espancando, agredindo, Era o que tinha a dizer.
humilhando. O SR. FERNANDO RIBAS CARLI (PPB-PR.

Sr. Presidente, o clima na cidade é de profunda Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
-69.revolta e intranqüilidade. Caso as autoridades Sras. e Srs. Deputados, na falta de uma apetência
públicas competentes não tomem as medidas ne- maior para debater uma profunda e ampla reforma
cessárias, tememos pelo pior. fiscal e tributária, a autoproclamada "grande impren-

O SR. ALVARO VALLE (PL-RJ. Pronuncia o sa", naturalmente sediada em São Paulo e no Rio de
seguinte discurso.) -:- Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- Janeiro, faz grandes alardes sobre uma possível
putados, está em visita ao Brasil Sua Eminência Ta- "guerra fiscal" entre Estados que disputam investi-
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mentos. E pelo menos um Governador - o de São
Paulo, naturalment~ - achou por bem alimentar polê
mica neste sentido.

Conhecido por seu clássico comportamento ti
tubeante, o Sr. Mário Covas enfim parece ter decidi
do alguma coisa: transformar o Paraná em seu inimi
go. Infeliz e inoportuna escolha, porque, afinal, os
inimigos do Governador paulista são os incontáveis
e gigantescos problemas que enfrenta em sua admi
nistração. Mas talvez o que ele tente desesperada
mente esconder é que sua passagem pelo Palácio
dos Bandeirantes coincide com a maior taxa de de
semprego da historia industrial de São Paulo, uma
taxa de desemprego que não é apenas da responsa
bilidade da recessão e das características especiais
do parque fabril paulista, mas, principalmente, pela
falta de capacidade de investimento do Estado.

Assim, constrangido pelo fracasso, intimidado
a disputar sua reeleição, ate porque sabe que vai
perder, o Sr. Mário Covas vai ao Conselho Adminis
trativo de Defesa Econômica - CADE - contestar
uma legítima operação de investimento para que a
empresa automobilística francesa Renault se instale
no Paraná.

Não fosse esta inoportuna e desqualificada
consulta a uma instância de alta respeitabilidade
como o CADE, o Paraná, sua gente e suas autorida
des dispensariam polemizar com o Governador de
São Paulo. No Paraná não costumamos tratar de
questões relevantes para o desenvolvimento e a
prosperidade do País com sentimentos menores.
Nós paranaenses festejamos a criação de empregos
e a geração de riquezas em qualquer parte do País
e, só pelos meios legítimos e pelo mérito de sua
gente, torcemos que esses empregos sejam prefe
rencialmente dos brasileiros do Paraná.

Fôssemos nós paranaenses movidos pelos
sentimentos mesquinhos do Sr. Mário Covas, e não
teríamos uma obra grandiosa para o desenvolvimen
to nacional como Itaipu, que sempre tem para rece
ber de maus pagadores como o Governo de São
Paulo, por exemplo.

Sr. Presidente, quero solicitar a inscrição nos
Anais desta Casa do artigo do ex-Secretário da Fa
zenda e atual Secretário do Planejamento do Para
ná, Miguel Salmão, publicado no jornal Gazeta do
Povo (edição de 3 de fevereiro de 1998). Lá estão
alinhados todos os argumentos financeiros, jurídicos
e técnicos que demonstram que a consulta do Go
vernador de São Paulo ao CADE é apenas um ato
de frustração e ressentimento.

É bom que esta Casa tome conhecimento de
que o Paraná nunca acionou legal ou administrativa
mente o Governo de São Paulo, que chegou a dever
mais de R$ 1 bilhão em energia de Itaipu, repassada
por Furnas para São Paulo. Diga~se de passagem,
foi com o pagamento de cerca de R$ 120 milhões a
título de royalties em atraso por causa do calote pau
lista nas faturas de Furnas/ltaipu que o Paraná ini
ciou a construção da fábrica da Renault, numa par
ceria semelhante ao que Minas Gerais fez com a
Fial.

Por falar em Minas Gerais, louve-se a dignida
de com que se comportou o Governador Eduardo
Azeredo, que disputava com o Paraná a fábrica fran
cesa: "Não foi Minas que perdeu a Renaull. Foi o
Paraná que soube ganhá-Ia", disse o Governador
mineiro, numa dessas atitudes em que se eleva o
espírito públic;o, em que se coroa o princípio federati
vo e a igualdade de oportunidade para todos os Es
tados. São Paulo, que na atitude do Sr. Mário Covas
não admite perder, ate porque ganhou demais sem
méritos, nunca chegou a ser cogitado para sede da
Renault.

Com a sutileza de uma marmota ele tenta justi
ficar sua desastrada consulta ao CADE: "Não estou
preocupado em julgar o Governador do Paraná nem
o Paraná ou a empresa que foi para lá". É obvio que
lhe falta envergadura política para fazer qualquer jul
gamento, seja de quem for, muito menos do Paraná
ou de seu Governador. Mais uma vez o Governador
paulista perdeu a oportunidade de se manter calado.

Se alguém deve ser julgado - e aí por todos os
brasileiros -, é o Sr. Mário Covas, que, aproveitando
se da condição de correligionário do Presidente da
Republica, recebeu no final de 1997 um presente de
R$ 15,7 bilhões para renegociar a divida do BANES
PA, que ele, com toda a legitimidade, insiste em
manter estatal e paulista. Mas que defenda suas
bandeiras com recursos próprios, não indo tirar dos
Estados mais pobres ou dos que nada devem à
União como o Paraná.

O preço da obstinada defesa do BANESPA fei
ta pelo Sr. Mário Covas, no entanto, vai custar ao
Tesouro da União, insistimos, R$ 15,7 bilhões, que
correspondem ao subsídio nos juros que o banco es
tatal paulista terá no prazo de 20 anos pela rolagem
da dívida de R$ 31 bilhões.

Reconhecendo a situação aflitiva do Sr. Mário
Covas, o Paraná também não irá ao CADE para de
nunciar a unilateral redução de ICMS dos automó
veis de 17% para 12%, feita por São Paulo em 1995
e que obrigou o Paraná, como Estado limítrofe, a fa-
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zer O mesmo para impedir o fechamento de suas
concessionárias. Com isso o Paraná perdeu os 5%,
na prática a única parcela que receberia de ICMS na
condição de Estado não produtor.

Isso, sim, poderia ser caracterizado como
"guerra fiscal", já que a atitude do Governo de São
Paulo produziu prejuízos diretos ao Paraná. Firmar
uma parceria com uma empresa estrangeira para
gerar emprego, renda e riquezas ao Paraná só terá
um efeito sobre São Paulo: põe a nu seu projeto ex
cessivamente concentrador.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não
queremos alimentar polêmicas com quem quer que
seja. Este registro tem apenas o objetivo de repor os
fatos diante da intrigante atitude do Governador Má
rio Covas, que, movido apenas pelo ressentimento,
tenta manchar o cristalino, legítimo e promissor pro
tocolo firmado pelo Governo do Paraná com a Re
nault.

Escolhido por cinco montadoras de veículos
automotores só nestes últimos três anos, o Paraná
não pretende ameaçar a hegemonia paulista no se
tor automobilístico. Mas os méritos paraenses, que
incluem a visão generosa do desenvolvimento do
seu povo e de seus governantes, devem estar ferin
do a auto-estima nunca muito elevada do Sr. Mário
Covas. O flagrante de sua atitude não escondera a
impotência e a pusilanimidade para reverter a aguda
crise social em que vive o setor na Grande São Pau
lo. Por isso mesmo, carece ao Sr. Mário Covas qual
quer autoridade para imiscuir-se em assuntos
alheios.

Era o que tinha a dizer.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA
DOR

PARANÁ: A IRA PAULISTA E A LIÇÃO DE MINAS

Como diria Vinícius, de repente da frustração
fez-se a ira. Bastou um Calabar paranaense divulgar
do país, de forma torta, ignorante e politiqueira, al
guns pontos do protocolo ParanálRenault para que a
frustração de um secretário do governo paulista se
convertesse num gesto de ira do governador Mário
Covas contra o nosso Estado.

Sou grande admirador de Covas. Com a ajuda
do samurai Nakano e do governo federal, vem ta
pando a buraqueira aberta nas ~lnanças paulistas em
gestões passadas. Por isso, recuso-me a ver nesse
Mário que ataca o Paraná o mesmo Covas do me
morável discurso que marcou, no Senado, o fim do
autoritarismo militar e o implacável inquisidor dos
"anões" do orçamento.

Descubro agora, com tristeza, que mesmo um
gigante moral como Mário Covas pode ser vítima da
desinformação, trazida, decerto, por um conselheiro
incapaz.

O episódio Renault é, no caso, emblemático.
Até mesmo para preservar o governador paulista de
um erro grosseiro de avaliação sobre o Paraná, de
vemos levar-lhe a versão verdadeira dos fatos. Sen
do um homem justo e bom, não desprezará a verda
de. Vamos a ela.

Até agora, o único dinheiro que o governo do
Paraná desembolsou, em ações da nova fábrica Re
nault, veio da recuperação de um calote paulista.
Trata-se dos "royalties" de It~ipu, dinheiro carimbado
por lei para fomento econômico, para apoio a empre
sas produtivas.

Tais "royalties" estavam com dois anos de atra
so, porque Itaipu não conseguia receber de Furnas,
que não conseguia receber das empresas paulistas
de energia elétrica cerca de US$1 bilhão de faturas
em atraso. Itaipu vendeu energia a São Paulo, via
Fumas, mas não recebeu. Coisas do período ante
rior a Covas. O Paraná tinha a receber quase
US$120 milhões de "royalties" em atraso por causa
do calote paulista nas faturas de Furnas/ltaipu.

Foi então que procurei, em 1995, o secretário
de energia de São Paulo, David Zylbersztajn, e ele
me tranqüilizou: não só estava retomando os paga
mentos normais como iria montar uma grande ope
ração financeira para acelerar o pagamento dos
atrasados à Itaipu. De fato, o que o ex-governador
Requião não conseguiu cobrar de Fleury, o governo
Jaime Lemer conseguiu receber, graças ao caráter
de homens como David Zylbersztajn e Euclides
Scalco, atual presidente da Itaipu Binacional.

Foi com esse dinheiro que São Paulo devia ao
Paraná, que iniciamos a construção de uma fábrica
de automóveis em parceria com a Renault, num mo
delo semelhante à parceria Fiat/governo de Minas.

Façamos uma pequena conta: aquele US$1 bi
lhão de energia elétrica, que os antecessores de Co
vas compraram barato e calotearam, foi revendido a
consumidores paulistas, à vista, por não menos de
US$2,5 bilhões, gerando em ICMS, para os cofres
paulistas, US$625 milhões, mais de seis vezes o
que o Paraná aplicou, até 31-12-97, no capital da
Renault.

O esbulho sofrido pelo Paraná no setor elétrico
é de proporções monumentais. Apenas energia elé
trica e petróleo têm alíquota interestadual de ICMS
reduzida s. zero. Azar dos estados intensivamente



Falta, portanto, aos paulistas a mínima razão
para queixar-se da perda da Renault para o Paraná.
Quem poderia lamentar, com alguma legitimidade,
seria o governo mineiro. Mas nunca o fez. Ao contrá
rio. O governador Eduardo Azeredo, ao fim da dispu
ta, comportou-se como um estadista, declarando:
MNão foi Minas que perdeu a Renault. Foi o Paraná
que soube ganhá-IaM. Que fique a lição de Minas. É
assim que se constrói uma verdadeira federação de
estados-irmãos e solidários, capaz de distribuir a ri
queza e o bem-estar por todo o território nacional.

O SR. SANDRO MABEL (BlocoIPMDB-GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez, Goiás sai à
frente das propostas de liberação do Estado da eco
nomia de mercado, quando verificamos que a venda
de estatais monopolizadas pelo Estado sinaliza
como sendo salutar e benfazeja no tocante aos pro
blemas de cortes de energia elétrica, atualmente co
muns em outros Estados, o que não atinge Goiás.

O investimento maciço levado a efeito pelo en
tão Governador do Estado, Dr. lris Rezende Macha
do, deu início à construção da Usina de Cachoeira
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produtore~ de energia (Paraná, Rio de Janeiro). Sor- um crédito já disponível para a empresa. E isto que
te dos estados intensivamente consumidores, com a fórmula matemática assegura. Pena que a versão
São Paulo à frente só agora pagando em dia. O ál- à matemática e a incapacidade de entender o impac-
cool combustível paga impostos na origem (afinal, to dos fluxos financeiros sobre as variáveis macroe-
São Paulo é grande produtor). Resta ao Paraná conômicas impeçam nossos críticos de sustentar
atrair indústrias, aumentando o consumo de energia uma discussão minimamente séria sobre o assunto.
elétrica dentro do próprio Estado, para ficar com al- O sentimento de quem trabalhou duro na montagem
gum tributo, já que o ICMS dos carros produzidos da estratégia é agora, diante dos nossos detratores,
em São Paulo também fica por lá. um pouco o sentimento de Galileu tendo que expli-

A propósito: seria bom uma consulta ao Cade car a um Torquemada qualquer o princípio do helio-
sobre a unilateral redução do ICMS dos automóveis, centrismo.
de 17% para 12%, decretada por São Paulo em A verdade é que, logo após a assinatura do
1995 e que obrigou o Paraná, como Estado-limítrofe, protocolo ParanálRenault, em março de 1996, os
a fazer o mesmo para não ver as suas concessioná- paulistas criaram, às pressas, um mecanismo seme-
rias fechando as portas. Com isso, viraram fumaça Ihante ao nosso Fundo de Desenvolvimento Econô-
os únicos 5% que ficavam para o nosso Estado na mico, existente há mais de 36 anos. Pela Lei Esta-
compra, por paranaenses, de carros produzidos em dual n.º 9.383, o governo paulista criou o seu Pro-
São Paulo. Coisas da verdadeira guerra fiscal, sobre grama Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento
a qual o 'Cade poderia estender a sua fiscalização, Econômico e Social, através do qual vai poder re-
começando já pela triste história do ICMS dos auto- passar recursos às empresas que colaborarem para
móveis e da energia elétrica. elevar a sua arrecadação de impostos.

Mas voltemos ao protocolo ParanálRenault. É O estado de São Paulo nunca foi visto, pelas
mentira de gente incapaz que o Paraná esteja des- novas montadoras que procuraram o Paraná, como
viando recursos das áreas de saúde, educação etc., um candidato forte à atração das novas indústrias.
para investir na Renault. O que investimos veio do Primeiro, pela saturação. Segundo, pela reação dos
calote paulista recuperado e é dinheiro carimbado, concorrentes ali já instalados. A Renault, por exem-
por lei, para fomentar a produção e a criação de em- pio, preferia localizar-se em Minas Gerais ou no Pa-
pregos, exatamente o que fizemos. raná.

É puro sofisma o desafio, lançado por gente in
capaz de que provemos de ter São Paulo feito algu
ma renúncia fiscal nos protocolos que assinou. Re
núncia fiscal é perdão ou redução do imposto devi
do. Se São Paulo não renunciou a nenhum ICMS, o
Paraná também não o fez, porque nem perdoou,
nem reduziu o valor do imposto a ser arrecadado,
apenas vai reservar uma parte dessa arrecadação
futura para continuar apoiando a segunda etapa do
projeto, que vai ampliar e consolidar o empreendi
mento.

O limite de US$1,5bilhão é apenas isso, um li
mite. Equivale a duas vezes o valor do investimento
inicial e a cerca de 1/3 do ICMS novo que o Estado
vai arrecadar, direta e indiretamente, ao longo do pe
ríodo de cumprimento do protocolo. Os outros 2/3
serão arrecadação nova destinada a fins sociais
(educação, saúde etc.). O limite significa que mesmo
com a eventual elevação do investimento para além
dos US$750 milhões e da arrecadação direta e indi
reta para além dos US$4,5 bilhões de dólares, na
quele período, o Paraná não irá além do US$1,5 bi
lhão de refinanciamento. Portanto, este valor é um li
mite, uma salvaguarda em favor do Estado, e não
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Dourada, antevendo dificuldades no setor, caso não
houvesse compromisso de um visionário.

O Estado de Goiás é privilegiado, pois as veias
pluviais que cortam o Estado, além de alimentar as
principais bacias hidrográficas do País a partir do
Planalto Central, dão-nos condições de atender à
demanda crescente por oferta de energia, baseado
nos investimentos aquilatados para o setor.

Com o investimento realizado pelo Govemo
Maguito Vilela em 1997, da ordem de R$ 64 milhões
na construção de subestações, manutenções e li
nhas de distribuição, com foco centrado na melhoria
da qualidade de serviço, Goiás tem-se preocupado
com o setor elétrico.

Está previsto o investimento de R$ 85 milhões
em obras, que garantirão a manutenção da qualida
de do serviço, que, segundo o Diretor de distribuição
das Centrais Elétricas de Goiás - CELG, Dr. Hum
berto Eustáquio Tavares Corrêa, tende a aumentar.

A demanda por energia no ano de 1997 teve
um crescimento real de 10% no Entorno de Brasília,
e, para evitar o risco de um iminente blecaute, a em
presa expandiu a rede de distribuição, instalando
mais de 8 mil postes, subestações nas cidades de
Águas Lindas e Planaltina, sendo que dentro de dois
meses estará em funcionamento as subestações de
Luziânia e Valparaíso.

Já foram duplicadas as capacidades dos trans
formadores das cidades do Novo Gama, Valparaíso,
Luziânia e Santo Antônio do Descoberto, o que vem
dar a tranqüilidade àquelas comunidades.

A proximidade com a Capital Federal, a valori
zação do real, melhorando o valor aquisitivo, e a
abertura de mercado, trazendo aparelhos eletrodo
mésticos mais baratos, fizeram com que a popula
ção avolumasse em bens que consumiriam maior
carga de energia.

São aplicadas em todo o Estado campanhas
institucionais de conscientização do mercado consu
midor, visando à economia de energia, que, segundo
a empresa, tem sido atendida pela população.

Por último, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, o exemplo que lhes demonstro serve a todos
que seriamente desejam a vitória do povo.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) 
Passa-se ao

V - Grande Expediente

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Blo
coIPT-SP. Pela orcem. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Go
verno do Estado de São Paulo diz ao público que
quer melhorar a qualidade do ensino.

Apesar do que diz, a Secretaria da Educação,
de maneira sorrateira e autoritária, em pleno período
de férias escolares, publicou no Diário Oficial uma
série de decisões que pioram a qualidade do ensino.

Através de sucessivos golpes, o Governo Esta
dual fecha salas de aula, diminui a carga horária das
matérias, reduz o tempo de permanência dos alunos
nas escolas e impõe um plano de carreira que des
respeita os educadores.

A nova grade curricular diminui as aulas de
História, Geografia, Educação Artística, Ciências, Fi
losofia e outras matérias necessárias à formação in
tegrai do cidadão. Obedecendo às exigências do
Banco Mundial, o Governo diminui funcionários jus
tamente onde eles são necessários. Teremos mais
desempregados na educação e mais crianças fora
das escolas.

A intenção é cortar despesas com professores,
restringindo o aprendizado em ler, escrever e contar.
A tomada de consciência dos direitos e deveres que
transforma o indivíduo em cidadão pleno é objetivo
primeiro da educação. Desrespeitando este princí
pio, temos uma sociedade frágil, facilmente manipu
lável, atendendo aos interesses do sistema vigente.

A história dos desatinos do Governo de São
Paulo mede-se pelo retrospecto:

• O Governo Covas iniciou, em 1995, a chama
da reorganização escolar, dificultando vários alunos
ao acesso à escola.

• Na calada da noite e das férias de janeiro de
1998, impõe goela abaixo uma resolução que destrói
a grade. curricular, trazendo um grande empobreci
mento pedagógico aos alunos. Diminuindo significa
tivamente o número de aulas semanais na maioria
das disciplinas, principalmente nas áreas de História,
Geografia, e excluindo Filosofia, Sociologia e Psico
logia, os alunos perderam qualitativamente com es
sas imposições, que sequer foram discutidas com a
clientela escolar e muito menos com Óprofessorado.

• Com esta renovação da grade curricular, o
alunado fica menos horas em cinco aulas diárias e, a
partir desta nova lei, terão apenas quatro aulas de
cinqüenta minutos; o Governo mente.

• O mesmo Governo Covas proibiu a matrícula
de crianças com sete anos incompletos na primeira
série do en~ino fundamental (primeiro grau). Apesar
disso, muitos pais estão conseguindo na Justiça,
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através de ações individuais ou coletivas, matricular concordava com esta reforma, que tem corno primei-
seus filhos. Onde está a escola para todos? ra finalidade o caixa do atuai Governo, os compro-

• Milhares de alunos tiveram que participar de missos com seus interlocutores nacionais e interna-
sorteios para cursar a primeira série do nível médio cionais e não com um projeto de nação como a en-
(segundo grau), o que provocou um grande tumulto, tendemos, em que se diminuam as disparidades de
pois muitos alunos ainda continuam sem matrícula. renda, de classes sociais, de gênero, de educação e
Paralelamente a isso, o mesmo Governo está am- de cultura e na qual o Governo tem o papel impor-
pliando o ensino a distância (o tal Telecurso 2000), tante de equilibrador e de garantia dos direitos de to-
tendo um "monitor" que ministra aulas sem o mínimo dos.
de preparo, pois é especializado numa determinada Abraçar a vida política, também como um pro-
área, obviamente tendo dificuldades em outras. cesso, e assumir a construção da convivência e das

• Para concluir, há uma demissão em massa condições de existência é, por conseqüência, estar
de milhares de professores, uma vez que, com a di- sempre disponível a reformas e não contra elas.
minuição da grade curricular, há menos aulas para Numa sociedade que se modifica a cada instante, in-
os alunos e conseqüentemente para os profissionais clusive com promissor e significativo aumento da es-
de ensino. perança de vida ao nascer e com as alterações no

Sr. Presidente, este caos da educação não é mundo da produção por conta dos progressos tecno-
somente uma realidade de São Paulo, mas de nosso lógicos, muitas e corajosas reformas têm que ser
País, fruto desta política do Governo Federal que concretizadas, entre elas a da Previdência, muito
teme o .povo com saber, por isso retira direitos, re- mais ampla e.profunda do que esta orquestrada pelo
cursos e não possibilita qualificação ao professor. Executivo, na ótica de um modelo político e econô-

Sr. Presidente, é preciso que esta Casa tome mico que,não tem as pessoas, o social, o verdadei-
posição diante de situações como as que aqui rela- ramente humano como balizador.
tamos, pois não podemos aceitar a ausência delibe- Exatamente na perspectiva política cuja ética
rada de conhecimento e saber para o nosso povo. não exclui ninguém, como princípio, é que fazemos

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce- desta tribuna, nesta quinta-feira, na Semana de Ma-
do a palavra à Sra. Deputada Esther Grossi. trículas do Programa Nacional "Todos na Escola",

A SRA. ESTHER GROSSI (BlocoIPT-RS. Pro- uma análise da educação no País, traçando as Ii-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. nhas básicas de uma proposta alternativa.
e Srs. Deputados, agora, após o funcionamento da Em primeiro lugar, é nosso dever assinalar que
TV Câmara, saudamos também os que nos honram "Todos na Escola", para o Governo Federal, são
com sua companhia através do vídeo. apenas os brasileiros entre 7 e 14 anos. Estão ex-

Como sempre. fazemos nos acontecimentos cluídos, para o Governo, os brasileiros de 14 a 17
mais simples ou nos mais solenes do nosso dia-a- anos, que devem estar garantidamente no ensino
dia, fazemo-nos acompanhar pela simbólica força da médio. Estão também excluídos todos os demais,
chama de uma vela. Que ela acenda na Nação bra- além dos 17 anos, que não estudaram em idade pró-
sileira a compreensão do que hoje significa educa- pria; os portadores de comprometimentos orgânicos
ção e suscite a garra e a coragem de mudá-Ia. ou emocionais, as crianças de 1 a 6 anos, para

No clima de dia seguinte ao da votação da re- quem a escola infantil é direito de aprendizagens es-
forma da Previdência, somos mobilizados a expres- pecíficas, sem falar no incremento que a educação
sar-nos sobre o que ela significa e o quanto espera- universitária precisa e espera.
mos que se produza sadia reação em tantos quan- Pior ainda é a restrição do "Todos na Escola",
tos percebem o que ela concretiza: uma certa visão na perspectiva do Governo. Segundo declarações
de país e de política com a qual não concordamos. do Ministro Paulo Renato Souza à imprensa, "Todos

Quem acompanhou, ontem, os debates, neste na Escola" não são mais nem os 2 milhões e 700 mil
plenário, pode dar-se conta de que eles expressa- que estão fora do ensino fundamental. Se a campa-
vam duas concepções antagônicas, não só nas suas nha atingir a faixa dos 300 mil, o Ministro da Educa-
vivências práticas, mas, sobretudo, na sua visão de ção já a considera exitosa. Mesmo que ela atingisse
mundo e de tecido social. cabalmente todos os brasileiros que precisam estu-

A Oposição, acusada de ser contra as refor- dar, ela ainda seria um pequeno pedaço do caminho
mas, mostrava à exaustão que sempre teve propos- que deve ser percorrido. E é nisso que nos centrare-
tas claras e ousadas para a Previdência e que não mos a seguir.
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Todos na escola, sim, mas aprendendo de ver
dade: a fuga do essencial, em matéria de educação
escolar, transforma programas que poderiam ser
bons e adequados em meras peças de marketing.
-Todos na Escola" é meta urgente e importantíssi
ma. Devemos todos nos engajar num tal esforço. O
mínimo a que se aspira, de norte a sul do País, é
que todos os brasileiros que devem estudar tenham
lugar na escola, lugar não só para sentar-se, mas
para nela aprender de verdade.

A primeira exigência básica é o espaço onde
se possa aceder à magia da junção das letras para
formar palavras e para manejar este jeito mais am
plo de falar e de pensar, a possibilidade de construir
melhor as idéias, expressando-as através do instru
mentai que é a escrita. Portanto, repudiamos vee
mentemente que a escola seja hoje, no Brasil, para
uma enormidade de alunos, lugar onde eles se estig
matizam como incapazes de aprender, porque ainda
beiramos os 50% de insucesso nas classes de alfa
betização. Além disso, sobre cada mil alunos que
terminam a 8ª série, temos a insignificância de 43 
são os últimos dados - que chegam lá sem repetir
nenhum ano letivo.

Paradoxalmente, isto está acontecendo no Bra
sil, quando a ciência descobre um potencial sur
preendente no cérebro. Autistas, sindrômicos genéti
cos e lesionados cerebrais proporcionam para todo o
mundo um espetáculo promissor da demonstração
de estágios impensados até pouco tempo atrás, de
rendimento cognitivo, desde que se utilize com eles
uma nova e adequada pedagogia.

Nossa escola é ainda uma indústria eficacíssi
ma em produzir desiludidos consigo mesmos, quan
to às suas possibilidades de nela aprender, o que
leva a conseqüências extensas e profundas. Como
não é verdade que a aprendizagem é um privilégio
para alguns - ela é, sim, a marca de todo ser huma
no -, os relegados pelos sistemas escolares e pela
sociedade como pseudo-incapazes nos provam sua
capacidade de aprender com eficácia em outros do
mínios, como na esperteza, na trapaça, podendo
chegar ao crime, à violência e à delinqüência, tor
nando cada vez menos possível viver-se com razoá
vel segurança e tranqüilidade.

Só que, para ensinar de verdade nas escolas,
é imperativo que se supere a ausência de clareza
sobre como se aprende. A mistura de diversos mo
delos - como enfatizou a Folha de S.Paulo ainda
esta semana - é muito menos mistura e muito mais
carência ou equívoco, no que diz respeito a teorias
didáticas e pedagógicas.

Esta mistura de modelos que ocorre no Brasil é
grave em qualquer lugar do mundo. Porém, num
país das dimensões brasileiras, em que se atingiu
um patamar tão alto de não-aprendizagens escola
res, torna-se um problema nacional da maior enver
gadura. Concretamente, isto se constitui nurwralo de
recursos financeiros para a educação, atingindo a
União, os Estados e os Municípios.

Tentar escapar deste ralo, sem atacar de frente
e sem ir a fundo no problema da não-aprendizagem,
constitui erro potrtico inadmissível. A diminuição de
despesas, na base de es~;'atagemas absolutamente
periféricos como o aumento de duração da hora-aula
para poder demitir professores, certamente não re
dundará em mais aprendizagens. É fundamental re
duzir despesas atacando o efeito em sua causa, di
minuindo e acabando, para valer, com a repetência,
e não mascarando-a através da instituição de ciclos.
Para isso, indiscutivelmente, o centro é o professor,
ou melhor, sua atualização em pedagogia, o que
acarreta ipso facto o engajamento de todos eles, os
professores, ao lado de pesquisadores de todo o
País, na elaboração de um conjunto de práticas a
serem usadas no processo de ensino-aprendizagem
à luz das muitas novidades com que somos brinda
dos pelas ciências da inteligência hoje.

Todos na escola, sim. Esta deve ser uma aspi
ração suprapartidária; mas nela aprendendo de ver
dade, como nos demonstra que é possível o que há
de mais avançado na prática e nas teorias sobre en
sino-aprendizagem.

A Sra. Marta Supllcy - Permite-me V.Exa. um
aparte?

A SRA. ESTHER GROSSI - Com muito pra
zer, Deputada Marta Suplicy.

A Sra. Marta Suplicy - Sou grande admirado
ra das teses de V.Exa. sobre a educação. Comove
me muito, neste momento em que o País enfrenta
difícil situação em relação à escola, o fato de o Go
verno Federal gastar 5 milhões em propaganda da
Bolsa-Escola - que tem vários outros nomes no Bra
sil em Ação - e a mesma quantia também no Progra
ma Real. Com isso, podemos realmente constatar
que o Governo está agindo virtualmente na área da
educação, fazendo um grande remanejamento do di
nheiro destinado à educação, sem aporte de novos
recursos. E as teses que V.Exa. está desenvolvendo
vão ao encontro exatamente do meu pensamento.
Temos de investir no professor, em sua capacidade,
com a visão de que a inteligência não é algo deter
minado geneticamente - em que uns nascem burros
e outros inteligentes -, mas construída com bons
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professores, até numa simples escola, mas são ne- sempre sabe ensinar. Ora, isso não é verdade, e o
cessários professores motivados e capacitados. vemos facilmente nos dados de inúmeras avaliações

A SRA. ESTf:lER GROSSI - Agradeço a nacionais e internacionais que evidenciam o nosso
V.Exa. o aparte. insucesso maciço na escola.

O Sr. Pedro Valadares - Permite-me V.Exa. Ensinar não é fácil com as bases teóricas con-
um aparte? vencionais. Apoiados nestas bases, o centro da

A SRA. ESTHER GROSSI - Com prazer, Ex- ação do professor é o conteúdo dos programas. Nas
celência. novas bases teóricas, o centro da atividade docente

O Sr. Pedro Valadares - Nobre Deputada, es- é o processo que o aluno vivência para aprender.
tou ouvindo atentamente o seu pronunciamento e Descobre-se que esse processo não é um fenômeno
lhe digo que, se há alguém nesta Casa que pode fa- individual que acontece intrinsecamente ao se pôr os
lar a respeito da educação, é V.Exa., pelo seu pleno alunos em contato direto com a lógica dos conteú-
conhecimento como pedagoga e conhecedora pro- dos das disciplinas que se quer ensinar. Esse pro-
funda da educação, não só no Rio Grande do Sul, cesso está enraizado, de modo profundo, nas vivên-
mas em todo o Brasil. Que este discurso sirva para cias sociais e culturais de uma determinada popula-

- que o Ministro da Educação e o Presidente da Repú- ção de alunos, levando os alunos a aprenderem a
blica possam aplicar o que V.Exa. vem dizendo. partir de hipóteses engenhosas e surpreendentes.
V.Exa. já é uma iluminada de Deus, pela inteligência Ensinar é saber conduzir o aluno na aventura desse
que demonstra em todas as áreas, principalmente processo rico de elaborações que se fo~am no con-
em relação à educação. Que essa vela que -a i1umi- fronto da sua inteligência com os ~dados de suas vi-
na, neste instante na tribuna, sirva também para ilu- vências do dia-a-dia. Esses dados incluem situações
minar as cabeças do Ministro da Educação e do Pre- e procedimentos, envolvendo conceitos os quais ati-
sidente da República. çam no sujeito que aprende um universo de desejos.

A Sra. Marta Suplicy - Deputado Pedro Vala- Esses desejos derivam do valor, do significado, do
dares, acho que, como a Deputada também é petis- sentido que lhe passam os que já sabem o que ele
ta, essa vela é também para lembrar a Light. está aprendendo. É indispensável para a generaliza-

o Sr. Pedro Valadares - Deputada Esther ção do sucesso escolar que se superem as explica-
Grossi, que essa vela sirva para iluminar não so- ções ultrapassadas sobre o aprender, calcadas mui-
mente a cabeça do Presidente da República e do Mi- to mais na memória do que no raciocínio, e se parta
nistro da Educação, mas também para iluminar um para o atual, para o novo e para o sólido em matéria
pouquinho o Rio de Janeiro. de pedagogia.

A SRA. ESTHER GROSSI - Muito obrigada, Este novo nos esclarece que aprender não é
Deputado Pedro Valadares. um fenômeno de maturação natural. É, primordial-

Continuo dizendo que a pior reprovação é não mente, um fenômeno da cultura, da intervenção do
aprender. Qualquer aluno sabe quando não está meio, da influência do social e, sobretudo, da quali-
aprendendo no dia-a-dia da sala de aula, muito an- dade da proposta didática que a escola oferece.
tes do veredicto no final do ano ou dos boletins bi- Para o filhote do casal humano, a aprendizagem
mensais. Sabe e sofre muito! Nesta semana, um co- substitui o instinto, o qual para os animais é suficien-
lega Deputado, cujo filho foi reprovado, veio desaba- te. A partir dessas_descobertas, seguem-se logica-
far comigo, procurando saídas para o problema. Em mente conseqüências pedagógicas que exigem coe-
Porto Alegre sou assediada por milhares de pessoas rência. Qual a justificativa aceitável para que somen-
que sofrem amargamente, junto com os filhos, por- te as crianças das escolas públicas tivessem um rit-
que eles não aprendem na escola. Não aprender é mo mais lento que as demais, uma vez que a escola
realmente uma fonte de muito sofrimento. É preciso particular não adota ciclos e, ao contrário, quase al-
acabar com isso; e é possível, não pela abolição de fabetiza aos cinco anos? Instituem-se ciclos sob o
séries, isto é, pela aprovação automática, inventan- argumento de respeito ao ritmo dos alunos. Entre-
do-se ciclos, mas, sim, com a real aprendizagem de tanto, são propostas simultaneamente classes de
todos por meio de uma didática eficaz. aceleração.

É indispensável que os professores tenham a Ouço, com prazer, o Deputado José Genoíno.
possibilidade de aprender como ensinar de verdade O Sr. José Genoíno - Sinto-me no dever de
a seus alunos. Para muitos, essa afirmação não tem apartear V.Exa., companheira e colega de bancada,
sentido porque o senso comum é de que o professor em primeiro lugar para manifestar meu elogio ao dis-



Fevereiro de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 13 04385

curso em que V.Exa. expõe a temática da educação,
não do ponto de vista apenas de quantidade, mas de
valor, de um bem que tem de ser avaliado funda
mentalmente pelo seu conteúdo, porque educação
que não produz conteúdos, valores, aprendizado, ci
dadania, pode ser algo apenas formal da estatística .
e da quantidade. Parabenizo V.Exa. por esse bri
lhante discurso nesta tarde vazia da Câmara dos
Deputados, mas cheia de conteúdo por um pronun
ciamento lúcido e corajoso. Muito obrigado.

A SRA. ESTHER GROSSI - Muito obrigada,
Deputado José Genoíno.

Como eu estava dizendo, a partir das desco
bertas do jeito que os alunos aprendem, seguem-se
conseqüências importantes, e eu perguntava qual a
justificativa para que somente as crianças das esco
las públicas tivessem o ritmo mais lento que as de
mais, uma vez que a escola particular não adota ci
cios e, ao contrário, quase alfabetiza aos cinco anos.
O aluno com 9 anos que ainda não sabe ler será
"violentado· - entre aspas - com uma aceleração que
lhe permitirá aprender em um ano oú em até menos
tempo o que habitualmente a maioria, na escola re
gular, leva três anos para fazê-lo. E onde fica o ritmo
do aluno? Neste caso, reconhece-se incoerente
mente que a pedagogia pode fazer aprender mais
rápido.

Se não se consegue ensinar cem por cento do
alunado a ler e a escrever em um ano na sua faixa
etária adequada, que ingrediente milagroso produzi
rá a aceleração nos anos seguintes, se não for pela
incorporação de novos elementos didáticos? É intei
ramente legítimo que cada criança esteja na série
que corresponde a sua idade, não pelo imperativo
de seu tempo de vida, mas porque ela pode apren
der em cada série o que é previsto. Isto só será pos
sível se a sua professora conhecer o processo de
construção inteligente dos alunos, como responsável
por fazer valer a função precípua da escola, que é a
de sediar as aprendizagens, que, por sua complexi
dade, precisam de planejamento, de sistematização
e de didática.

Lugar de criança é na escola, mas aprendendo
de verdade. E é imperativo que esforço ainda maior
seja efetivado - força maior do que só colocar as
crianças na escola -, para que os professores pos
sam ensinar-lhes mesmo, o que só poderá aconte
cer com o aproveitamento do muito de novo que nos
oferecem as ciências da inteligência e de um mutirão
nacional para operacionalizar estas novas idéias, de
finindo um conjunto de práticas para as salas de
aula, o que constitui uma proposta didática.

Mais do que um método, uma proposta peda
gógica para o ensino: uma proposta didática é um
conjunto de atividades para ensinar um conjunto de
conceitos a uma população bem determinada. As
mais recentes descobertas sobre o aprender apon
tam para uma vinculação muito especial entre as vi
vências sociais e culturais de quem aprende e os
conjuntos de conceitos que constituem os objetivos
da escola. Esta vinculação configura a trajetória sui
generis que se chama psicogênese de uma aprendi
zagem e que Emília Ferreiro tão bem explicitou para
a alfabetização. Por esta razão, vivências concretas
da população a que se destina uma proposta didáti
ca lhe são determinantes, porque são elas que, em
nível profundo, geram as hipóteses que conduzem
verdadeiramente aos conhecimentos.

Uma proposta didática é muitíssimo mais do
que um método de ensino. Toda proposta didática
inclui obrigatoriamente uma teoria cognitiva, isto é,
um corpo de íaéias sobre o que é a inteligência e
como ela funciona, o que lhe dá sentido e suporte. A
descoberta de que há uma psicogênese das apren
dizagens ainda desqualifica muito mais o que até en
tão era considerado como método de ensino.

Por outro lado, uma proposta didática é muito
mais até do que o somatório de várias experiências
e, reiteramos, muito mais do que um método. Ela é,
sim, um conjunto de condições devidamente emba
sadas em uma explicação científica sobre o apren
der, que pode servir de eixo orientador de muitas ex
periências didáticas, cada uma delas sui generis.

A posição de Emília Ferreiro, opondo-se a
priori a que, a partir de suas utilíssimas descobertas
sobre a psicogênese da alfabetização, fossem orga
nizados métodos de ensino, sem estabelecer distin
ção central e clara entre método e proposta, tem
atrasado, e muito, a aplicação de um conjunto de
práticas a serem usadas no ensino da leitura e da
escrita, as didáticas da alfabetização. Estas práticas
já têm demonstrado seu vigor em reverter nosso
quase desesperador quadro de impotência diante da
alfabetização, não só nas escolas públicas, para
crianças em idade própria, como para adultos que se
tornaram analfabetos apesar de freqüentarem, e por
vários anos, os bancos escolares, onde ainda perdu
ram quase generalizadamente os métodos conven
cionais e as cartilhas, com ainda 50% de insucesso.

O ensino brasileiro precisa, portanto, com ur
gência, de propostas didáticas bem construídas, à
luz do excelente corpo teórico disponível, hoje, sobre
o tema, que complementem este passo obrigatório
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de colocar todos na escola, ainda longe de ser se
quer meta governamental.

Precisamos ensinar com vistas no futuro. A
educação, para produzir bens necessários, deve ser
substituída pela educação para produzir bens dese
jáveis, se temos olhos no próximo milênio.

Na ótica das vinculações da escola com o tra
balho, por um bom tempo muitos afirmaram, inclusi
ve eu, que a educação seria mais do que necessária
e valorizada, neste momento em que a produção de
bens materiais se assenta sobre mecanismos e es
tratégias extremamente sofisticados. Vivendo a "era
do conhecimento·, para estar inserido no mundo do
trabalho, cada vez mais seria necessário ter mais e
mais estudo. Entretanto, isto não é verdadeiro. A so
fisticação dos meios de produção é realmente muito
grande e exige, portanto, também sofisticação de co
nhecimentos para neles se inserir. Entreta1to, essa
sofisticação é também excludente. Não se precisa
mais tanta força de trabalho para se produzir os
bens necessários à vida.

Para ilustrar concretamente as considerações
acima, lembro o relato da Ora. Acacia Kuenzer, pro
fessora e pesquisadora da Universidade Federal do
Paraná, que se ocupa de estudos sobre a capacita
ção para o trabalho, numa audiência pública da Co
missão de Educação da Câmara Federal, em 1997.
Ela demonstrou, após rica observação em várias
empresas, a concentração dos conhecimentos ne
cessários ao seu funcionamento. Explicitamente, ela
relatou momentos de pane no equipamento de uma
empresa que, ao invés do que seria esperado, isto é,
que um funcionário local soubesse resolvê-Ia, eram
pedidas orientações a São Paulo e até a Tóquio,
conforme o caso. Se as orientações via telefone, fax
ou INTERNET não fossem suficientes, um técnico
dessas localidades se deslocava para Curitiba, sem
necessidade de atuação de profissionais locais alta
mente capacitados.

A realidade mundial de aumento do desempre
go não pode ser solucionada com retorno ao passa
do e com medidas e estratégias convencionais. Há
que se pensar contemporaneamente, buscando no
vos e criativos caminhos, o que redunda num novo
sentido também para a escola e, ainda, particular
mente para as escolas técnicas profissionalizantes.

Indiscutivelmente, não tem retorno a diminui
ção do trabalho de 40 ou mais horas semanais para
milhões e milhões de operários, em face dos avan
ços tecnológicos dos quais somos protagonistas
hoje.

o trabalho adquire frontalmente uma nova di
mensão no mundo contemporâneo e precisa ser re
pensado lúcida, corajosa e criativamente. Temos de
formular alternativas novas e viáveis para o desem
prego, o qual está assolando o globo terrestre.

Se os bens materiais necessários à vida são e
serão produzidos cada vez mais com muito menos
força de trabalho, os bens culturais, objeto de dese
jo, podem não ter limite na sua demanda, sendo um
veio fecundo para o encaminhamento do desempre
go.

A iniciação nas linguagens da música, das ar
tes plásticas, da dança, do teatro, do cinema, dos
esportes, do patrimônio histórico, afirma-se porque
cada vez mais pessoas farão profissão artística, vis
to que nelas há uma alternativa válida de um espe
cial mercado de grande interesse. O lugar dos espe
táculos musicais, desportivos, enfim, de todos os es
petáculos culturais, ampliar-se-á cada vez mais e
pode-se antecipar que esta ampliação será regular e
crescente se analisarmos os vetores socioeconômi
cos que nos movem.

Uma sociedade em que as demandas de traba
lho diminuem, e este se especializa consideravel
mente, aumenta o tempo livre e o espaço para as
atividades culturais e de lazer. Associa-se também a
este quadro a perspectiva concreta de vida mais lon
ga. Outrossim, a formação do público consumidor
deste produto de lazer e de cultura assume grande
relevância, na medida em que um lixo cultural pode
rá inundar o planeta, apoiado em um marketing e em
uma mídia descompromissados com valores huma
nos, se não houver sensibilização dos consumidores
que lhes aprimore o gosto e o espírito crítico, bem
como se não houver organização de centros de re
sistência em favor da qualidade destas atividades
culturais.

É válido observar-se o lugar que já ocupam,
hoje, em nossos periódicos, as questões do esporte,
das atividades culturais, paralelas às da gastrono
mia, do turismo, das festas e da moda. Ele aponta
certeiramente para esta tendência que acabamos de
assinalar a respeito cio papel relevante que elas te
rão, ainda maior do que hoje, nas próximas décadas.

Impõe-se, portanto, para a escola que se qui
ser contemporânea, uma nova postura e uma nova
tarefa. A ela cabe, lucidamente, uma ampliação sig
nificativa de suas funções na inter-relação com vi
vências culturais.

Isto não significa o abandono do preparo às
competências científicas, porque arte é, na verdade,
um outro jeito de interpretar a realidade, ao lado das
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ciências, com um condimento muito especial, que é
o de incluir a emoção.

O que e como, de Línguas, Matemática, Ciên
cias Naturais e Sociais, Música, Artes Plásticas, Lite
ratura, Dança, Teatro, Cinema, Esportes e Técnicas,
têm de entrar nos currículos escolares?

Uma escola, num contexto social de muito
mais tempo livre que antes, isto é, em que o trabalho
estafante e repetitivo for menor do que até então,
deve ser uma escola onde o desejo se entrelace fi
nalmente ao lógico; uma escola em que a memoriza
ção sem sentido e desgastante dê lugar à aventura
da construção de hipóteses inteligentes, como vem
acontecendo em propostas de alfabetização à luz de
uma nova visão ciemífica sobre o aprender.

Estou vivendo agora a experiência estimulante
de ensinar a ler e a escrever a 18 mulheres em Por
to Alegre, mulheres entre 30 e 80 anos que já vive
ram múltiplas experiências de fracasso ao tentar se
alfabetizar. Propiciar e apreciar suas alegrias quan
do aprendem - e todas estão aprendendo - ajuda a
alicerçar minha atividade parlamentar, de legislar e
fiscalizar em educação, porque o fulcro de todos os
investimentos em educação tem que ser o aluno
concreto na sala de aula.

Cada pai e cada mãe, quando presenciam difi
culdades de aprender do seu filho, têm o direito de
saber que elas podem ser vencidas, que seu filho
não é pouco inteligente, que não é menos dotado,
que a gente fica inteligente aprendendo, como estão
pipocando em todo o mundo as evidências sobre as
possibilidades surpreendentes do cérebro.

Somos, por isso, intrinsecamente parceiros no
esforço de colocar todos na escola. Mas que não se
jamos limitados e míopes, embarcando numa propa
ganda que é enganosa porque não vai ao fundo do
problema. Colocar todos na escola é o primeiro pas
so necessário para o ensino no País. Mas necessá
rio não é suficiente, como nos ensina a lógica bem
elementar. Estarem todas as crianças na escola ain
da é longíssimo de ser suficiente.

O segundo passo, que é fundamental, é conse
guir que todos aprendam de verdade na escola. Isto é
o realmente novo em educação, e é isto que caracteri
za uma oposição propositiva, ousada e responsável.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

Durante o discurso da Sr.ª Esther
Grossi, o Sr. José Maurício, 1º Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Marçal Filho, § 2º do
artigo 18 do Regimento Interno.

o SR. PRES.IDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Deputado Franco Montoro, do PSDB de
São Paulo.

O SR. FRANCO MONTORO (PSDB - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e
Srs. Deputados, no momento em que o Congresso
Nacional se concentra na discussão e votação das
reformas administrativa, previdenciária e outras, é
oportuno lembrar a importância fundamental da re
forma política, que constitui hoje o maior desafio aos
responsáveis pelo aperfeiçoamento da democracia
brasileira.

A reforma política, por sua importância básica,
deveria ser a primeira das reformas, porque é na
área do Governo que se decidem os destinos do
País e as condições de vida da população.

Essa verdade está clarificada na conhecida ob
servação de Brecht:

O pior analfabeto é o analfabeto políti
co. Ele não sabe que o custo de vida, o pre
ço do feijão, da farinha, do aluguel, do sapa
to e do remédio, depende de decisões políti
cas.

Nosso sistema de decisões políticas apresenta,
entretanto, defeitos fundamentais, que vêm de longa
tradição autoritária, centralizadora e elitista. São
eles: a centralização unipessoal do poder; o sistema
eleitoral defeituoso; a má organização partidária,
além de outras questões, como a da desproporcio
nalidade da representação política no Legislativo.

Em primeiro lugar, está o tradicional poder cen
tralizador e unipessoal do chefe do Executivo, já de
nunciado nas palavras candentes de Rui Barbosa:

O Presidente da República encarna o
poder dos poderes, o grande eleitor, o gran
de nomeador, o grande contratador, o poder
do bolso, o poder dos negócios, o poder de
força.

O mesmo problema é denunciado no programa
do meu partido, o PSDB, ao condenar o presidencia
lismo vigente no País, com as seguintes palavras:

•• 0 (nosso) presidencialismo tende a ser
o regime do poder unipessoal e das decisõ
es a portas fechadas, num convite perma
nente ao fisiologismo político.

Esse poder unipessoal deu origem à expressão
consagradâ pela imprensa e pelos observadores po
líticos: "o poder da caneta", que está na raiz de qua
se todas as deformações e injustiças da nossa vida
pública, na esfera federal, estadual e municipal. En-
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tre outras, duas conhecidas obras de nossa literatura
política ilustram essa situação: Os Donos do Poder,
de Raymundo Faoro e Coronelismo, Enxada e Voto,
de Victor Nunes Leal.

Sem contar os acidentes da República Velha,
tivemos, a partir de 1920, uma seqüência impressio
nante de crises e interrupções da normalidade cons
titucional. Eis os fatos: Levante Tenentista de 1922;
Revolução de 1924; Coluna Prestes em 1926; Revo
lução de 1930; Revolução Constitucionalista de
1932; Golpe de Estado de 1937; Ditadura de Getúlio
de Vargas até 1945; suicídio de Vargas em 1954; re
núncia de Jânio Quadros em 1961; deposição de
João Goulart em 1964;r Regime Militar de 1964 a
1985; Impeachment de Collor em 1992. Durante
esse período, apenas um presidente civil eleito dire
tamente pelo povo completou normalmente seu
mandato: Juscelino Kubitschek.

O Sr. Bonifácio de Andrada - Deputado Fran
co Montoro, V. Ex.ª me concede um aparte?

O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer.
Ouço o aparte de V. Ex.!!

O Sr. Bonifácio de Andrada - O discurso de
V. Ex.ª é da mais alta importância. V. Ex.!!, pelo seu
idealismo, traduzido nessa fisionomia de jovem até
arrogante, e na experiência de um passado de ex
Governador, de ex-Senador e de líder político de in
discutível prestígio em todo o País, mostra nesta
hora um dos riscos mais graves que a República de
fato enfrenta: a centralização e o poder pessoal que
o Presidente da República, o Chefe do Executivo,
detém. E diz V. Ex.!! muito bem: a reforma política é
imperiosa. Ou fazemos a reforma política ou todas
essas reformas que estão sendo, executadas irão
por água abaixo. A reforma política, como V. Ex.ª
ensina, é a base para se conseguir tudo que o País
necessita institucionalmente em busca do desenvol
vimento social, democrático e progressista. Muito
obrigado a V. Ex.ª

O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a V.
Ex.li pelo aparte.

O Sr. José Genoíno - V. Ex.!! me concede um
aparte?

O SR. FRANCO MONTORO - Ouço com pra
zerV. Ex.!!

O Sr. José Genoíno - Deputado Franco Mon
toro, admiro muito sua história, principalmente o Go
vernador que São Paulo teve na pessoa de V. Ex.!!,
o Governador da democracia, da transparência, que
incentivou a participação política nas instâncias do
poder.

E ao tratar da reforma política macro, estratégi
ca, defendendo um sistema de' cooperação e de co
participação entre os Poderes, rompendo com a vi
são messiânica e pessoal, V. Ex.!! dá decisiva con
tribuição ao debate nacional. A reforma do sistema
presidencialista, reforma que pressupõe cooperação
e o sistema colegiado de poder com o Parlamento,
é fundamental para dar à democracia a agilidade e
os mecanismos de controle como pressupostos ne
cessários à governabilidade. E a govemabilidade
não pode ser resolvida pela centralização das insti
tuições democráticas, mas pelo processo colegiado.
Muito obrigado Governador, amigo e Deputado Fran
co Montoro.

O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a V.
Ex.ª o aparte. Esse pensamento que V. Ex.!! expõe
de uma eqüipolência de igual poder entre os ramos
do Poder Público no Brasil, essa democratização do
poder, em tese, é aceita por todos. Vamos trabalhar
a fim de tomar efetiva essa modificação, que rep
resenta um passo necessário para a obra da de
mocratização do País.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Adroaldo
Streck.

O Sr. Adroaldo Streck - Nobre companheiro
Franco Montoro, claro que a reforma política tem
uma conotação de amplitude e seriedade quando le
vantada por V. Ex.ª E mesmo estando no poder, sob
o regime presidencialista, um líder do nosso partido,
V. Ex.!! não tem parado um instante de levar a todos
os foros do País - em algumas ocasiões tive a opor
tunidade de encontrá-lo aqui ou no estrangeiro - a
necessidade de adaptarmos a vida brasileira a uma
reforma política, que certamente virá, na medida em
que V. Ex.ª - eu o considero a pessoa adequada 
nos conduzir para uma reforma, que será a comple
mentação desse Brasil novo, em busca da estabili
dade que estamos vivendo. Parabéns a V. Ex.!! pelo
pronunciamento.

O SR. FRANCO MONTORO - Muito obrigado
a V. Ex.ª Eu diria, sintetizando, o que está subenten
dido no seu aparte, que não podemos deixar cair
nossas bandeiras.

Ouço, com prazer, o Deputado João Faustino.
O Sr. João Faustino - Deputado Franco Mon

toro, ao debater a reforma política brasileira, V. Ex.!!
nos brinda com um discurso que mexe no centro
nervoso da Nação, da democracia, e do inter-rela
cionamento entre os Poderes da República. Acredi
to que há um círculo vicioso no Brasil. Não se faz a
reforma política porque o Congresso não a deseja.
Por outro lado, o Congresso e as instituições políti-
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cas brasileiras, de modo geral, não melhoram e não
se aperfeiçoam, porque não se faz uma profunda re
forma política. É preciso que se dê e se construa
instrumentos que possam romper, estabelecer a rup
tura desse círculo vicioso a fim de que o Brasil pos
sa marchar para o cumprimento do seu destino de
País justo e democrático. Neste modesto aparte,
desejo ressaltar o trabalho que V. Ex.!! vem desen
volvendo ao longo de sua vida pública. Hoje, num
documento sem maior importância, observei a assi
natura de V. Ex.D e eu disse a mim mesmo quan
tas vezes ela pôde modificar os destinos do Brasil.
Hoje, o nobre Deputado vem ao plenário trazer sua
contribuição para um tema que indiscutivelmente
será posto em prática dentro dos ditames que dese
jamos, que é a aspiração maior da democracia.
Não tenho dúvidas de que o Brasil será melhor.

O SR. FRANCO MONTORO - Deputado João
Faustino, agradeço a V. Ex.!! o oportuno aparte.

Ouço, com prazer, o nobre' Deputado Elias
Murad.

O Sr. Elias Murad - Meu caro colega e amigo
Deputado Franco Montoro, V. Ex.!! teve a gentileza
de me fornecer cópia do seu discurso e eu tive o
grande prazer de lê-lo na íntegra. E não desejo me
estender por muito tempo para não prejudicar a ex
posição de V. Ex.D, pois considero este seu discur
so uma peça antológica em defesa do parlamentaris
mo. Não é uma bandeira nova. Lembro-me de que
V. Ex.!!, há vários anos, vem defraudando esta ban
deira por todo o País. Parabenizo-o por isto. Na mi
nha opinião, a proposta de V. Ex.ª sobre o sistema
distrital misto é a que mais se enquadra no momen
to atual brasileiro - como muito bem V. Ex.!! disse e
dirá quando continuar seu pronunciamento -, pois
este é o momento crucial: estamos às vésperas de
uma eleição para Presidente da República e não po
demos deixar passar esta oportunidade. Parabenizo
V. Ex.ª por este trabalho e por mais este serviço
que presta ao País.

O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a V.
Ex.ª a sua colaboração. Desejo acrescentar que a
nossa proposta não é propriamente a do parlamen
tarismo clássico, mas, pelo debate havido na Comis
são competente, chega-se à conclusão de que é ne
cessário um sistema misto a fim de completar o
presidencialismo existente no Brasil, com a partici
pação do Congresso Nacional e de todo o povo
brasileiro.

Ouço, com prazer, o Deputado Adylson
Motta.

O Sr. Adylson Motta - Nobre Deputado Fran
co Montoro, é uma grande honra apartear V. Ex.ª
Estava em meu gabinete e não resisti ao impulso de
vir ao plenário. V. Ex.!!, sem dúvida alguma, é um
dos homens que qualificam esta Casa, um dos políti
cos que tem a melhor biografia no Congresso Nacio
nal. Aprendi a admirá-lo desde quando V. Ex.ª me
convidou para participar de debate patrocinado pela
Fundação Konrad Adenauer, no Guarujá, quando ti
vemos a desventura de receber a notícia da morte
do nosso saudoso Ulysses Guimarães, pessoa a
quem eu também admirava profundamente. Sinto
me confortado porque V. Ex.!!, com muita proprieda
de, está dizendo aquilo que tentei dizer aqui algu
mas vezes e que vou repetir, quando conseguir es
paço para eu me pronunciar no Grande Expe
diente. Tenho defendido, e hoje, ouvindo o depoi
mento de V. Ex.!!, robusteço minha convicção de que
estou no caminho certo, pois a reforma política é a
mais importante de todas' as reformas a serem feitas
em nosso País. Tudo passa pelo processo político.
Se não aprimorarmos nossas instituições, não tere
mos um produto melhor do que aquele que hoje está
saindo daqui. Vou mais longe: essa preocupação
deve começar na campanha eleitoral. Temos de dar
transparência às campanhas eleitorais. Tenho a teo
ria de que quem faz uma campanha indigna não terá
dignidade no exercício do mandato, porque uma coi
sa é conseqüência da outra - é a continuidade de um
processo. Portanto, deve haver uma campanha
transparente e fiscalizada, por meio de lei eleitoral
severa, e não casuística para cada eleição que sur
ge; uma lei de partidos políticos que os transforme
em instituições sérias e não em balcão de negócios 
fato a que tristemente assistimos com freqüência
nesta Casa ou fora dela; uma lei de partidos políticos
que estabeleça fidelidade partidária e a adoção de
um novo sistema - quem sabe o Parlamentarismo,
como uma experiência? - já que comprovadamente
o presidencialismo está falido no Brasil. V. Ex.!! se
lembra de que há oito anos se comemorou o Cente
nário de Proclamação da República? Tem V. Ex.ª
notícia de alguma comemoração havida no Brasil, ou
mesmo nesta Casa, sobre o centenário da Repúbli
ca? Não houve, nobre Deputado, porque não houve
o que comemorar. É uma seqüência lamentável:
fiascos, fracassos, deposição, suicídio, renúncia, im
peachment, tudo que é anormalidade. É o atestado
da falência de um sistema. É, portanto, a hora de
tentar alguma coisa que dê estabilidade ao País.
Quero cumprimentá-lo. Hoje sou um adepto da teo
ria parlamentarista. Sigo hoje a sua liderança nesse
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assunto no Congresso. Ficarei extremamente feliz
se um dia vir o Brasil optar por esse rumo e fazer
tarnbémoutras reformas: reforma do Estado, definin
do qual o papel da"união, dos Estados e dos Municí
pios. Ou seja, restabelecendo o pacto federativo,
que ainda é uma ficção. Congratulo-me com V. Ex.ª
Sinto-me realmente confortado porque vi neste mo
mento V. Ex.!! dizer à Nação brasileira, com muita
propriedade, o que tentei dizer. Muito obrigado.

O SR. FRANCO MONTORO - Muito honrado,
agradeço o aparte significativo a V. Ex.!!, portador de
um cabedal de serviços prestados à Nação e de se
riedade na vida pública.

Sr. Presidente, o quadro - que acaba de ser re
forçado pelos apartes de S. Ex.as as. - nos impõe
uma reflexão. Vivemos hoje um período de tranqüili
dade institucional e relativa estabilidade econômica,
com a presença na Presidência da República de um
homem das qualidades pessoais de Fernando Henri
que Cardoso, que não tem usado os extraordinários
poderes que o atual sistema de poder lhe confere
para interesses menores.

Mas esse é o quadro de hoje. O bom senso e
o interesse público nos obrigam a pensar no dia de
amanhã, nos próximos anos, nos futuros Presiden
tes. A segurança do País e a sorte da população
não podem depender das eventuais qualidades do
governante. É necessário lembrar ainda que, para a
intranqüilidade do povo brasileiro, estão à vista algu
mas ambições bilionárias, em busca do "poder da
caneta".

A tradicional concentração de poderes do Exe
cutivo foi agravada a partir da Constituição de 1988,
pela figura das medidas provisórias, que podem ser
adotadas, ·com força de lei pelo Presidente da Re
pública em caso de relevância e urgência." Nos ter
mos da norma constitucional, elas "devem ser ime
diatamente submetidas ao Congresso Nacional e
perderão eficácia, se não forem convertidas em lei
no prazo de ao dias.· Mas podem ser sempre reedi
tadas.

Os dados sobre a matéria são alarmantes. À
revelia do Congresso Nacional - que é constitucio
nalmente o órgão competente para legislar sobre to
das as matérias de competência da União -, vêm
sendo editadas e reeditadas milhares de medidas
provisórias sobre todos os assuntos. Até esta data,
foram exatamente 2.795. A primeira Medida Provisó
ria, n.º 001, no Governo Sarney, saiu no dia em que
a Constituição foi promulgada. Também foi a primei
ra a ser reeditada. No Governo Itamar, foram edita-

das ou reeditadas 505. O Sr. Fernando Collor é o re
cordista de MP em um único dia.

No dia 15 de março de 1990, data da posse,
baixou 22 medidas provisórias para sustentar o cha
mado Plano Collor. Entre elas, a que congelava a
poupança de todos os brasileiros. No Governo atual,
foram editadas ou reeditadas 1.800. O próprio Presi
dente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, ao
assumir por três dias a Presidência da República,
precisou reeditar quinze medidas provisórias.

A consideração objetiva e responsável desses
fatos nos obriga a procurar novos caminhos. É preci
so substituir esse sistema de poder unipessoal e au
toritário por um sistema mais democrático e partici
pativo.

Qual o caminho a seguir? É preciso reconhecer
que é inviável, no Brasil de hoje, a adoção de um
parlamentarismo clássico. Mas não se pode manter,
com suas atuais características, o sistema presiden
cialista, unipessoal e concentrador de poderes, exis
tente na tradição autoritária do Brasil e demais paí
ses da América Latina. Ele está nas raízes de nosso
subdesenvolvimento político. A solução aconselhá
vel é um sistema misto de poder, semelhante ao
adotado nas democracias mais modernas como
França, Portugal, Áustria e outras: com um presiden
te da república, como chefe de estado dotado de po
deres efetivos definidos constitucionalmente, e um
primeiro-ministro, com funções de chefe de governo,
nomeado pelo presidente da república, com a partici
pação da câmara dos deputados.

Esse é o sentido do substitutivo à Emenda
Constitucional n.º 20, de 1995, sobre o sistema de
governo proposto pelos Relatores da Comissão Es
pecial constituída na Câmara dos Deputados, com
representantes de todos os partidos, na qual foram
ouvidos em audiência pública cientistas políticos, ju
ristas e representantes dos grandes setores da so
ciedade civil.

Como Presidente da Comissão Especial, junta
mente com os Relatores, estamos procurando neste
momento, através de entendimentos, chegar a uma
fórmula de consenso a ser aprovada pelo Plenário
da Câmara e do Senado. Aprovado o substitutivo, o
novo sistema entrará em vigor a partir do próximo
período presidencial: janeiro de 1999.

Aos que consideram inoportuno votar a matéria
no presente ano, é preciso lembrar que, pelo contrá
rio, este é o momento adequado, porque o próximo
Presidente ainda não foi escolhido. Depois das elei
ções, escolhido e empossado o novo Presidente da
República, qualquer decisão poderá ser considerada
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pessoal e atentatória de poderes e direitos adquiri
dos. O princípio da impessoalidade é uma das exi
gências éticas a que se refere expressamente o art.
37 da Constituição brasileira.

Aprovada a reforma do sistema de poder no
plano federal, é importante levá-Ia em seguida ao
plano dos governos estaduais e municipais, com as
adaptações necessárias. O quadro atual é desola
dor. Quase todos os Estados e Municípios do País
estão falidos.

O poder unipessoal concentrado nas mãos dos
executivos é, em quase todos os casos, respons.ável
pelo uso irregular dos dinheiros públicos e pela orgia
das nomeações clientelistas.

No tocante ao sistema eleitoral, parece-nos ne
cessário passar do atual sistema proporcional sim
ples para um sistema distrital misto nas eleições dos
Deputados. O atual sistema apresenta três inconve
nientes principais: favorece o abuso do poder econô
mico; dificulta a vinculação do Deputado com seu
eleitor; e enfraquece os partidos, porque provoca a
luta interna entre todos os seus candidatos.

O abuso do poder econômico vem sendo de
nunciado em todas as eleições. O candidato que dis
ponha de elevados recursos financeiros tem grandes
facilidades para se eleger. Pode organizar e custear
comitês de campanha 'em todos os Municípios do
Estado. Se obtiver cem votos em cada Município,
estará eleito pela máquina que montou. Os eleitores
não o conhecem. Ele é quase um fantasma. Foi elei
to pelo dinheiro que gastou. Poder-se-á objetivar
que, numa área ou distrito menor, o poder econômi
co será maior. Não é o que acontece.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - No
bre Deputado Franco Montoro, naturalmente esta
Presidência e o Plenário têm o maior prazer em ou
vir o pronunciamento de V.Ex.ª., mas ainda estão
inscritos vários Deputados, inclusive para as Comu
nicações Parlamentares. De modo que a Presidên
cia concederá a V.Ex.!! mais um minuto para que en
cerre o pronunciamento.

O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a
V.Ex.!!, vou concluir.

Num distrito menor, a concentração do poder
econômico toma-se patente e facilmente visível. O
candidato do dinheiro tem que enfrentar as lideran
ças locais. E o povo não é bobo.

Outro inconveniente do sistema atual e o dis
tanciamento entre o Deputado e seu eleitor. E, mais
grave, sua desvinculação com qualquer região. Elei
to por muitas regiões do Estado, o Parlamentar não
fica vinculado a nenhuma. Já pagou a sua eleição.

Não se sente responsável por nenhuma área. Como
resultado, muitas regiões ficam freqüentemente sem
representante no Legislativo, porque nenhum candi
dato local conseguiu se eleger. Para caracterizar o
erro do sistema atual, basta lembrar que o eleitor
deve escolher um dentre centenas ou ate milhares
de candidatos. É evidente que ninguém pode sequer
conhecê-los e, menos ainda, escolher consciente
mente entre tantos nomes.

O sistema atual enfraquece os partidos. Como
conseqüência da disputa do voto em todos os Muni
cípios do Estado, a campanha eleitoral para Deputa
dos se transforma numa luta implacável entre os
candidatos do mesmo partido. Todo candidato e ad
versário dos demais em todas as urnas. O que que
bra a coesão e unidade partidária. Nesse sentido, o
sistema eleitoral vigente presta um desserviço à de
mocracia, porque a unidade e o fortalecimento dos
partidos são essenciais à vida democrática.

Como corrigir esse sistema?
Uma das soluções e o sistema distrital misto,

que se baseia no seguintes princípios:
1. cada Estado será dividido em Distritos, em

numero igual à metade ou outra fração do número
de Deputados a serem eleitos;

2. os partidos apresentarão um candidato para
cada Distrito e uma lista partidária, para todo o Esta
do, aprovada em convenção e indicando os candida
tos do partido em ordem de preferência;

3. o eleitor disporá de dois votos: o primeiro,
atribuído a um dos candidatos do Distrito assinalan
do o nome; e outro, a uma das listas partidárias, as
sinalando uma legenda;

4. metade dos lugares será preenchida pelos
candidatos mais votados de cada Distrito;

5. outra metade será preenchida pelos candi
datos constantes das listas partidárias, proporcional
mente à votação obtida pela legenda, sendo consi
derados eleitos os candidatos na ordem em que fi
guram na lista.

Outras modalidades do voto distrital foram pro
postas e estão em andamento no Congresso Nacio
nal. Estamos trabalhando, juntamente com outros
Parlamentares, para apreciação das mesmas em re
gime de urgência, por sua importância para a auten
ticidade da representação popular, e o aperfeiçoa
mento da vida publica nacional.

É evidente que a sociedade brasileira não está
satisfeita com o atual quadro partidário.

Ao contrário de outras nações democráticas,
em que os partidos mantêm sua continuidade histórica,
no Brasil a tradição tem sido a da extinção periódica



APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS
SENHORES:

NILTON BAIANO - Projeto de lei que altera o
Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 (Código Penal) e a Lei
nº 7.210, de 1984 (Lei de Execução Penal), para es
tabelecer cela especial a motorista envolvido em aci
dente de trânsito.

JOSÉ COIMBRA E OUTROS - Requerimento
ao Presidente da Câmara dos Deputados de realiza
ção de sessão solene, no mês de agosto de 1998,
em homenagem à Seicho-No-Iê.

JOSÉ COIMBRA - Projeto de lei que determi
na que as indústrias de cigarros indenizem o Estado
pelo atendimento médico prestado aos portadores
de doenças provenientes do tabagismo.

DOLORES NUNES -'Indicação ao Poder Exe
cutivo, por intermédio do Ministério da Educação e
do Desporto, do exame da oportunidade e conve
niência de ser incluído, no currículo de primeiro grau,
a disciplina Iniciação Musical.

Indicação ao Poder Executivo, por intermédio
do Ministério da Educação e do Desporto, do exame
da oportunidade e conveniência de inclusão, no cur
rículo dos cursos de primeiro grau, da disciplina Ser
viço Voluntário.

WAGNER ROSSI-Indicação ao Poder Execu
tivo, por intermédio do Ministério da Saúde, de ins
talação de hospital do idoso na rede pública do Sis
tema Único de Saúde.

Indicação ao Poder Executivo, por intermédio
do Ministério da Saúde, de reserva de número de
vagas para os idosos nos hospitais públicos.

CUNHA LIMA - Requerimento de informações
ao Ministério da Fazenda, através do Banco Central
do Brasil, sobre liberação de recursos para o Estado
de São Paulo para efetivação do processo de doa
ção e reforma de trens junto à Rede Nacional de Los
Ferrocararriles Espanoles - RENFE.

Requerimento de informações ao Ministério
dos Transportes sobre alocação de recursos para
Modernização e Melhoramento de Sistemas de
Transportes Ferroviários Metropolitanos de Passa
geiros de São Paulo e para Modernização do Siste
ma de São Paulo - Linha Leste, Trecho Mogi das
Cruzes-São Paulo.

PAULO GOUVÊA - Projeto de lei que proíbe a
terceirização, para a esfera privada, da cobrança de
taxas e multas aplicadas pelo Poder Público.

Durante o discurso do Sr. Franco Monto
ra, o Sr. Marçal Filho, § 29 do artigo 18 do Re
gimento Interno, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Eraldo Trindade, §
29 do artigo 18 do Regimento Interno.

VI - ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) -
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do sistema partidário, decretado pelo poder domi- Apresentação de proposições
.r:'eªnte. Essa extinção dos partidos existentes foi de- Os Srs. Deputados que tenham proposições a
'ci'étélda em 1930, 1937, 1965 e 1979. apresentar poderão fazê-lo.
,. "' De outra parte, a legislação atualmente vigen-
te, contrapondo-se às normas restritivas impostas
pela ditadura, facilita a multiplicação ilimitada de par
tidos e legendas. Temos hoje 30 partidos registrados
regularmente na Justiça Eleitoral, mais alguns com
registro em andamento. Quase todos com progra
mas vagos e sem atuação permanente e marcados
por decisões oportunistas. Nessas condições, não
se pode estranhar as contínuas mudanças de parti
do e a quebra da fidelidade partidária.

Esse e outros fatos conhecidos mostram a ne
cessidade de uma reforma partidária, que regula
mente numa perspectiva democrática a criação e
atuação dos partidos políticos definindo a fidelidade
aos princípios programáticos e decisões partidárias,
com o estabelecimento de sanções gradativas e
pena de perda de mandato do Parlamentar que mu
dar de partido.

Nesse sentido, ha um movimento consistente no
Congresso Nacional para a aprovação de emenda
constitucional que defina as exigências fundamentais
para a organização e atividade dos partidos de modo a
assegurar sua representatividade e atuação democráti
ca e fidelidade, sob pena de perda de mandato. Ao
mesmo tempo, seria concedido, no início da próxima
legislatura, em 1999, o prazo de alguns meses para
que Deputados e Senadores definam, dentro dos no
vos quadros, sua filiação partidária.

Sr. Deputados, a reforma política, através de
medidas a serem aplicadas a curto ou médio prazo,
constitui hoje uma exigência incontestável para o de
senvolvimento da vida democrática do País.

Depois da luta pela derrubada da ditadura, im
põe-se a todos nós a difícil tarefa histórica de cons
truir a democracia.

Para isso, é preciso que acima de opiniões
pessoais e divergências menores, partidos, corren
tes e tendências se unam para dar ao Brasil condi
ções de representação e governabilidade que asse
gurem a manutenção e o aperfeiçoamento de nossa
democracia.



§1 2 .

§2º .

§ 32 Todo motorista envolvido em aci
dente de trânsito, seguido de morte, dolosa
ou culposa, será colocado em cela especial,
independentemente do grau de. escolarida
de."

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 37 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7

de dezembro de 1940, passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo:

-Art. 37 .

PROJETO DE LEI N2 4.161, DE 1998
(Do Sr. Nilton Baiano)

Altera o Decreto-Lei n2 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal) e a
Lei n2 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei
de Execução Penal), pará estabelecer
cela especial a motorista envolvido em
acidente de trânsito.

Parágrafo único. Todo motorista envol
vido em acidente de trânsito, seguido de
morte, dolosa ou culposa, será colocado em
cela especial, independentemente do grau
de escolaridade."

Art. 22 O art. 84 da Lei nº 7.210, de 11 de julho
de 1984, passa a vigorar acrescido do seguinte § 32:

-Art.84 .

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Uma pessoa que, ao dirigir um veículo, cometa
um homicídio deve ser processada e julgada. Mas
nada justifica que passe a conviver, na mesma cela,
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HÉLIO ROSAS - Projeto de lei que altera o art. de sess~o solene, dia 10 de março de 1998, em ho-
61 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1949 - Código Penal. menagem ao Dia Internacional da Mulher.

PAULO BAUER - Projeto de lei que dispõe so- MIGUEL ROSSETTO - Requerimento de infor-
bre isenção do Imposto sobre Produtos Industriali- mações ao Ministério da Previdência e Assistência
zados - IPI nas aquisições de ambulâncias efetua- Social sobre idades médias de instituição de pensõ-
das por Estados, Distrito Federal, Municípios e insti- es por segurados do Instituto Nacional do Seguro
tuições hospitalares beneficentes. Social.

CÉLIA MENDES E OUTROS - Proposta de CHICO VIGILANTE - Projeto de lei que dispõe
emenda à Constituição que dá nova redação ao § 3º sobre a matrícula de crianças de seis anos de idade

d 5 no ensino fundamental.o art. 6.
LUIZ ALBERTO - Requerimento de informa

ções ao Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo sobre os acordos celebrados entre o Gover
no Federal, Govemo da Bahia e a empresa Asia Mo
tors.

Requerimento de informações ao Ministério da
Fazenda sobre a redução do Imposto de Importação
para a Asia Motors decorrente dos acordos celebra
dos entre o Governo Federal, Governo da Bahia e a
referida empresa.

LUCIANO ZICA - Projeto ae lei que dispõe so
bre a obrigatoriedade de fabricação e comercializa
ção no País de lâmpadas incandescentes para uso
em tensões de valor igualou superior ao da tensão
nominal da rede de distribuição e dá outras provi
dências.

ELIAS MURAD - Projeto de lei que acrescenta,
na Lei nº 9.503, de 1997, Código de Trânsito Brasi
leiro, Capítulo XIX, Seção 11, artigo prevendo a impo
sição de pena ao agente público que, por ação ou
omissão, comprometer a incolumidade de bens e
pessoas em circulação nas vias.

Projeto de lei que regulamenta a distribuição de
amostras grátis de medicamentos e dá outras provi
dências.

PAULO LIMA - Projeto de lei que estabelece
incentivos aos proprietários rurais com mais de mil
hectares de área que contratem os serviços de agrô
nomo ou de veterinário.

Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatorieda
de da vacinação antrigripal em idosos.

COLBERT MARTINS - Projeto de lei que dis
põe sobre isenção do Imposto sobre Produtos Indus
trializados (IPI) nas aquisições de automóveis feitas
pelas auto-escolas.

MOREIRA FRANCO - Requerimento de infor
mações ao Ministério de Minas e Energia sobre con
cessionárias de distribuição de energia elétrica no
Estado do Rio de Janeiro.

RITA CAMATA E OUTROS - Requerimento ao
Presidente da Câmara dos Deputados de realização
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com ladrões, seqüestradores, traficantes de drogas
e estupradores. Estes são criminosos que apresen
tamum grau de periculosidade não encontrado em
quem comete um homicídio ao volante.

Repetimos que nossa intenção ao apresentar
este Projeto de lei não é deixar os atropelamentos
seguidos de morte na impunidade. Nosso intuito é,
apenas, evitar que indivíduos sem periculosidade, se
tiverem de cumprir pena privativa de liberdade,
saiam da prisão piores do que quando lá entraram.

Embora nossa Lei de Execução Penal, que é a
Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, prescreva a
execução da pena tendo em vista a recuperação do
condenado, sabemos que, na prática, nossos presí
dios constituem verdadeiras -escolas de criminosos-.

Assim, contamos o apoio de nossos ilustres
Pares para a aprovação deste Projeto de lei.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998. 
Deputado Nilton Baiano.

REQUERIMENTO
(Do Senhor José Coimbra)

Requer a convocação de sessão so
lene da Câmara dos Deputados, para
agost0l1998.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, com base no

art. 68 do Regimento Intemo da Câmara dos Depu
tados e ouvido o Plenário, a convocação de sessão
solene desta Casa para o mês de agosto/1998, a fim
de homenagearmos a Seicho-No-Iê.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998. 
Deputado José Coimbra, PTB/SP - Paulo Heslan
der - OdeImo Leão.

PROJETO DE LEI N2 4.162, DE 1998
(Do Senhor José Coimbra)

Determina que as indústrias de ci
garros indenizem o Estado pelo atendi
mento médico prestado aos' portadores
de doenças provenientes do tabagismo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os atendimentos prestados pelo Siste

ma Público de Saúde às pessoas portadoras de
doenças conseqüentes do tabagismo terão seus
custos indenizados pelas indústrias de cigarros.

§ 12 A indenização das despesas a que se re
fere o Caput deste artigo será paga, conforme o
caso, à esfera de govemo responsável pela rede de
serviços do qual faça parte a unidade de saúde onde
houve o atendimento.

§ 22 O valor da indenização será calculado pela
soma das despesas havidas com os atendimentos
de que trata o Caput, e rateada entre as empresas
responsáveis pela fabricação e distribuição de cigar
ros estabelecidas no País.

§ 32 O rateio das despesas de indenização
mencionado no § 2º será proporcional à receita bruta
de cada empresa.

Art. 2º O laudo que ateste a doença causada
pelo uso de cigarros, deverá ser assinado por uma
junta médica constituída por pelo menos:

I - o médico que houver elaborado o diagnósti-
co;

11 - o responsável pela unidade prestadora do
atendimento médico;

111 - dois representantes da sociedade civil, in
dicados pelo CRM - Conselho Regional de Medici
na com jurisdição na área.

Art. 32 A comprovação dos serviços médicos
prestados será elaborada por autoridade do hospital
onde o atendimento foi realizado.

Art. 42 O Poder Executivo deverá regulamen
tar a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 52 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

Os males do cigarro tem sido exaustivamente
denunciados, em todas as partes do Mundo, inclusi
ve no Brasil.

Desnecessário elevarmos, novamente, os inú
meros prejuízos que acarretam aos fumantes, aos
não fumantes e à própria sociedade.

Vale ressaltar, contudo, dentre as incontáveis
mazelas, os sérios prejuízos que ocasionam aos co
fres do sistema público de saúde. São milhões de
intemações, em todo o Brasil, decorrentes de algu
ma causa associada ao tabagismo. Os elevados
custos de tratamento de pacientes, em muitos casos
com doenças crônicas ou mesmo em estado termi
nal, tem sido bancado exclusivamente pelo recursos
da União, dos Estados ou dos Municípios. Em última
instância, pela própria sociedade.

Nada mais injusto. As empresas produtoras de
doenças e mortes, isto é, produtoras dos derivados
do tabaco, sabem, e sempre souberam, do poten
cial destrutivos de seus produtos. Sabiam durante
décadas e ocultaram de toda a sociedade. Tais fa
tos fartamente divulgados pelos meios de comunica
ção americanos, já que as indústrias do tabaco que
dominavam os estudos sigilosos sobre a matéria lo
calizam-se nos EEUU, comprovam a absoluta cons-
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ciência de seus proprietários de que comercializam a
morte.

Nada mais justo, portanto, até que possamos
algum dia impedir a venda de tais produtos, que pas
sem a arcar com os custos dos tratamentos das
doenças por eles provocadas.

Argumentos contrários a essa medida susten
tam-se, muita vezes, na dificuldade de se cobrar das
empresas e, mesmo, de se precisar as despesas
vinculadas ao tabagismo.

Nada mais passivo e conformista. Não pode
mos adiar a solução desses problemas. O SUS vive
séria crise de recursos. Manter tal situação, sem dú
vida, contribui para a desestruturação de todo siste
ma público de saúde.

A proposição ora apresentada, aponta soluçõ
es factíveis, que procuram ratear proporcionalmente
entre as empresas o ônus do ressarcimento ao sis
tema de saúde. Esse ressarcimento de gastos será
dirigido à União, ao Estado ou ao Município respon
sável pela unidade de saúde que tenha prestado
atendimento ao paciente portador de agravo origina
do pelo tabagismo.

A regulamentação pelo Executivo oferecerá os
procedimentos operacionais a viabilização da lei e a
prática ape'rfeiçoará o sistema de ressarcimento~

Diante do exposto e pela relevância da maté
ria, cone/amamos os ilustres pares a aprova este
projeto de lei.

Sala das Sessões, 12 de 1998. - Deputado
José Coimbra.

INDICAÇÃO N2 1.141, DE 1998

Sugere ao PQder Executivo, por in
termédio do Ministério da Educação e
Desporto, o exame da oportunidade e
conveniência de ser incluído, no currícu
lo de Primeiro Grau, a disciplina "Inicia
ção Musical".

Da SrM. Dolores Nunes

Senhor Presidente,
Desde a mais remota antigüidade, a Musica

surgiu não apenas como uma suficiente forma de
linguagem, destinada à comunicação entre as pes
soas, como também como expressão da alma, dos
sentimentos de forma criativa e artística.

O que se observa, ao longo da História, é que
a Música tem a propriedade de emergir, do ser hu
mano, sentimentos de confraternização, de solidarie
dade, de pacificação.

Aliás, os efeitos musicais sobre animais e até
vegetais são conhecido. Na Califórnia, Estados Uni-

dos, por exemplo, pesquisadores universitários com
provaram que as culturas de trigo aumentavam de
produção quando, no ambiente respectivo, eram
executadas obra de Bach.

Nesse contexto, a Música exerce papel de ca
pital importância na formação das crian1as e adoles
centes, servindo do elo para o desenvolvimento
das qualidades mais nobres, permitindo que estu
dantes possam expressar-se numa linguagem uni
versal.

No Brasil, durante décadas fazia parte de cur
rículo escolar, tanto nas escolas públicas, quanto
nas instituições edúcacionais privadas, a disciplina
·Canto Orfeônico·.

Lamentavelmente, essa matéria, numa deci
são de pouca reflexão das autoridades educacio
nais, foi extirpado da Educação nacional.

No entanto, particularmente numa época em
que os verdadeiros valores humanos são despreza
dos, quando a competitividade e o sucesso a qual
quer preço são estimulados, a educação musical
há que ser resgatada, como fórmula até terapêutica
para nossos jovens estudantes.

Por essa razão, sugerimos ao Poder Executi
vo, por intermédio do Ministério da Educação e do
Desporto, o exame da oportunidade e conveniência
de ser introduzida, no currículo dos cursos de Pri
meiro Grau, a disciplina: "Iniciação Musical".

Sala das Sessões, aos de 1998. - Deputada
Dolores Nunes

Senhor Presidente,
De acordo com o disposto no art. 113, do Regi

mento Interno, requeiro a Vossa Excelência, ouvida
a Mesa, a remessa, ao Ministério da Educação e do
Desporto, da anexa Indicação, que sugere a inclu
são, no currículo dos cursos de Primeiro Grau, da
disciplina: "Iniciação Musical".

Sala das Sessões, aos de 1998. - Deputada
Dolores Nunes.

INDICAÇÃO N21142, DE 1998.

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Educaçção e
do Desporto, o 'exame da oportunidade e
conveniência de inclusão, no currículo
dos cursos de 12 Grau, da disciplina:
"Serviço Voluntário".

Da Deputada Dolores Nunes

Senhor Presidente,
Numa sociedade injusta como a brasileira, as

desigualdades são chocantes. Cerca de vinte mi
lhões de crianças de zero a catorze anos de idade
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sobrevivem em famílias com renda per capita de até
meio salário-mínimo. Os vinte por cento mais ricos
concentram 6~,3% da renda nacional, enquanto que
os cinquenta por cento mais pobres detém apenas
11,6% da renda do País. Estão fora da escola 33,1%
dos adolescentes com idade entre 15 e 17 anos, a
tem desnutrição crônica 10,5% das crianças meno
res entre 10 e 14 anos e a mortalidade infantil al
cança 40 crianças para cada mil nascidas, índice
que, no nordeste, ascende para 63,1%.

Ora esse abismo social que separa habitantes
de um mesmo País está a exigir não apenas provi
dências governamentais para que as desigualdades
sejam atenuadas, como também que a solidariedade
seja estimulada entre os brasileiros.

Em nossa História recente, além das iniciativas
louváveis de instituições religiosas, a solidariedade
tornou-se mais concreta com Ação da Cidadania
contra a Miseria e pela Vida, viabilizada pelo sau
doso sociólogo Herbert de Souza, o Betinho.

Mas ainda é muito pouco dada a magnitude
aos problemas sociais que assolam a sociedade bra
sileira.

Em verdade, como bem assinalou o jornalista
Fernando de Barros e Silva em matéria publicada
pelo jornal Folha de S.Paulo, edição de 19 de de
zembro de 1997, os brasileiros, por razões de natu
reza cultural, dentre outras, praticam solidariedade
inconstante, onde as ações não tem continuidade.

Nos Estados Unidos, ao contrário, a filantropia
está enraizada dentre os norte-americanos que, só
em 1996, doam, para instituições beneficientes,
150,7 bilhões de dólares, cifra equivalente a 25% do
Produto Interno Brasileiro e 49% dos adultos daque
le pais militam em programas voluntários.

Conquanto que, para essa situação, contri
buam vários fatores, não podemos ignorar que o ser
viço voluntário, lá faz parte do currículo de qualquer
curso equivalente ao 1Q Grau, rendendo créditos.

Ora, por que não estimular-se a solidariedade
numa nação tão carente como a nossa, desde os
bancos escolares, introduzindo-se no currículo es
colar a disciplina: ·Serviço Voluntário·?

À medida se nos afigura da maior importância,
pois contribuirá para a melhoria da qualidade de
vida de milhões de brasileiros, permitindo que jo
vens bem-nascidos rompam as amarras que os
prendem ao egoísmo e ao consumismo, passando
por um processo de humanização e de interesse pel
lo bem-comum.

Por isso, nesta indicação, sugerimos que o Mi
nistério da Educação e do Desporto examine a opr-

tunidade e conveniência de introdução da referida
disciplina no currículo dos cursos de Primeiro Grau.

Sala das Sessões, aos - Deputada Dolores
Nunes.

Senhor Presidente,
Em consonância com o preceituado no art.

113, do Regimento Interno, solicito providências no
sentido de que, ouvida a Mesa, seja remetida ao Mi
nistério da Educação e do Desporto a anexa Indica
ção, que sugere o exame da oportunidade e conve
niência de inclusão, no currículo dos cursos de Pri
meiro Grau, da disciplina: ·Serviço Voluntário·.

Sala das Sessões, aos 12/02/98 - Deputada
Dolores Nunes.

INDICAÇÃO N2 1.143, DE 1998
(Do Sr. Wagner Rossi)

Sugere a instalação de um hospital
do idoso na rede pública do Sistema Úni
co de Saúde. ....,

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Considerando:
a) o significativo crescimento dos grupos etá

rios de mais idade no perfil demográfico da popula
ção brasileira;

b) que as faixas etárias dos mais idosos apre
sentam um elenco singular de agravos à saúde que
exigem uma oferta mais adequada de serviços;

e) que o número de vagas para os idosos nos
hospitais públicos é precária e que a qualidade dos
serviços deve ser específica para a nosologia da ter
ceira idade;

Sugerimos assertivamente a V. EXª a instala
ção de um Hospital do Idoso, dentro do Sistema Úni
co de Saúde, de caráter público e referencial para o
tipo de serviços direcionados às pessoas idosas.

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 1998. 
Deputado Wagner Rossi.

INDICAÇÃO N!! 1.144, DE 1998
(Do Sr. Wagner Rossi)

Sugere a reserva de um número de
vagas para os idosos nos hospitais
públicos.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Sabemos que gerenciar a Pasta da Saúde, em

um país como o Brasil, é um desafio de extrema difi
culdade e, por isso, nos congratulamos pelo esforço
que V. Ex' vem realizando em favor da saúde dos
brasileiros.

Nesta oportunidade, queremos colaborar com
sua administração sugerindo que seja regulamenta-
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da pelo Sistema Único de Saúde, uma reserva de No aguardo de uma resposta a este meu pedi-
vagas para os idosos nos hospitais, principalmente do, agradeço antecipadamente.
os públicos Entendemos ser esta providência neces- Sala das Sessões, 12 de fevereiro de '1998. -
sária em virtude de: Deputado Cunha Lima.

a) serem muito freqüentes a falta de vagas, as REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N!! 3.218198
negativas e a má vontade dos hospitais, públicos, e (Do Sr. Cunha Lima)
privados, para internarem pessoas idosas pois elas
geralmente apresentam problemas mais graves e Solicita informações ao Sr. Ministro
crônicos de saúde com tratamentos mais longos e de Estado dos Transportes Dr. Eliseu Le-
de custos mais elevados; mos Padilha.

b) serem intermitentes as notícias sobre mor- Senhor Presidente:
tes de pessoas idosas, internadas em asilos e casas Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui-
de saúde, que trazem suspeitas de falta de qualida- ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, in-
de nos serviços prestados por estes estabelecimen- ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex.ª seja
tos de cuidados à terceira idade; encaminhado ao Ex.mo Sr. Ministro de Estado dos

c) que a transição demográfica que nosso País Transportes o seguinte pedido de informações:
experimenta tem, como uma de suas características, a) No exercício de 1996, foram alocados recur-
o crescimento significativo dos grupos etários acima sos para Modernização e Melhoramento de Sistema
de 50 (cinqüenta) anos o que cria uma demanda de Transportes Ferroviários Metropolitanos de Pas-
maior por serviços de atendimento aos problemas tí- sageiros de São Paulo, no Subprojeto:
picos da velhice. 16.091.0572.1211.0002 o montante de

Considerando que o MiFlistério da Saúde é o R$75.037.469,00 (setenta e cinco milhões trinta e
gestor e coordenador do Sistema Único de Saúde sete mil quatrocentos e sessenta e nove reais), dos
em nível nacional entendemos que esta simples nor- quais conforme o Siafi, foram executados
mativa abrangeria todo o sistema e contribuiria bas- R$47.111.476,oo (quarenta e sete milhões cento e
tante para sanar as dificuldades de hospitalização onze mil quatrocentos e setenta e seis reais).
decorrentes da falta de vagas para os idosos na a.1.) Onde e como foram aplicados os citados
rede prestadora de serviços. R$47.111.476,00 (quarenta e sete milhões cento e

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998. - onze mil quatrocentos e setenta e seis reais)?
Deputado Wagner Rossi. a.2.) Por que não foram aplicados os
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N2 3.217/98 R$27.925.993,00 (vinte e sete milhões novecentos e

(Do Sr. Cunha Lima) vinte e cinco mil novecentos e noventa e três reais)
restantes?

Solicita informações do Sr. Presi- b) No exercício de 1997, foram alocados recur-
dente do Banco Central. sos para Modernização e Melhoramento de Sistema

Senhor Presidente: de Tran::;portes Ferroviários Metropolitanos de Pas-
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui- sageiros de São Paulo o montante de

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, in- R$1 01.300.000,00 (cento e um milhões trezentos mi-
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V.Exª seja en- Ihões trezentos mil), dos quais conforme o Siafi, fo-
caminhado ao Presidente do Banco Central, o se- ram executados R$43.433.998,00 (quarenta e três
guinte pedido de informações: milhões quatrocentos e trinta e três mil novecentos e

Tendo em vista acompanhar e avaliar a Con- noventa e oito reais).
juntura Econômica Nacional e do Estado de São b.1.) Onde e como foram aplicados os citados
Paulo solicito os seguintes esclarecimentos: R$43.433.998,00 (quarenta e três milhões quatro-

Venho através deste solicitar informações, centos e trinta e três mil novecentos e noventa e oito
quanto ao procedimento legal que o Banco Central reais)?
usou para autorizar a liberação de recursos para o b.2.) Por que não foram aplicados os
Estado de São Paulo, para o pagamento no valor de R$57.866.010,OO (cinqüenta e sete milhões oitocen-
US$10.000.000,00 (dez milhões de dólares), para a tos e sessenta e seis mil e dez reais)? Depende do
efetivação do processo de doação e reforma de quê?
trens junto à Red Nacional de Los Ferrocarriles Es- c) Para o subprojeto: 16.091.0572.1211.0011 -
panoles - RENFE. Modernização do Sistema de São Paulo - Linha



PROJETO DE LEI N.º 4.164, DE 1998
(Do Sr. Hélio Rosas)

Altera o art. 61 do Decreto-Lei n.º
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Códi
go Penal.

Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso 11 do art. 61 do Decreto-Lei nº

2.848, de 7 de dezembro de 1940, alterado pela Lei

Proíbe a terceirização, para a esfera
privada, da cobrança de taxas e multas
aplicadas pelo Poder Público.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica proibida a terceirização, para a es

fera privada, da cobrança de taxas e multas aplica
das pelo Poder Público.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrá-

Justificação

O presente projeto de lei tem como objetivo im
pedir que, mediante a terceirização, a cobrança de
taxas e multas transforme-se numa mera e desvir
tuada arrecadação de dinheiro.

Quando o próprio Poder Público cobra e arre
cada pelos seus serviços, pela fiscalização que exer
ce e pelas autuações que faz, fica embutida, em tais
atribuições, a responsabilidade do Estado no que
concerne à indução de comportamentos e à forma
ção da cidadania.

Assim, por crermos ser relevante a proibição
estabelecida neste projeto de lei, contamos com os
nobres pares para aprová-lo.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998. 
Deputado Paulo Gouvêa.

PROJETO DE LEI Nº 4.163, DE 1998
(Do Sr. Paulo Gouvêa)

rio.
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Leste - Trecho Mogi das Cruzes - São Paulo, estão nº 7.209, de 11 de julho de 1984, passa a vigorar
alocadas, para o corrente exercício, o montante d com a seguinte redação:
R$16.100.000,OO (dezesseis milhões e cem mil
reais). Onde e como estão sendo aplicados estes re- "Art. 61 .
cursos? .

c.1.) Gostaria de obter uma posição atualizada 1- .
dos repasses de recursos para os projetos citados 11- .
até a data de 11-2-98, e também uma posição quan- ..
to a sua aplicação. m) contra policial, membro do Ministé-

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998. _ rio Público ou Magistrado, no exercício da
Deputado Cunha Lima. função ou em razão dela.

"Art. 2º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Justificação

É alarmante o número de homicídios, lesões
corporais e ameaças contra policiais, ou mesmo por
vingança, em razão de terem feito cumprir a lei. A
violência contra o membro do Estado, encarregado
de defender a sociedade, já se alastra sobre o Minis
tério Público e a Magistratura, especialmente nas
ações movidas contra o crime organizado.

Algumas profissões diferenciam-se das outras
pela própria natureza do serviço desenvolvido. Qual
quer profissão que tenha por escopo o intransigente
empenho para diminuir a criminalidade que vem cre
scendo, principalmente nos centros de atração popu
lacional, deve ser respaldada por uma legislação
que não tenha o ideário dos privilégios, mas que pro
picie ao profissional uma maior garantia para o de
sempenho de tão desgastante ofício.

A onda crescente de crimes vem afligindo
enormemente a população brasileira que tão-somen
te pode contar com o aparato de segurança pública
disponível e com a Justiça para minimizar essa ma
zela social. Esse crime que hoje se afigura organiza
do, transformou o aparato estatal em seu inimigo ca
pital e, em inúmeros casos que temos acompanha
do, mostra sua face mais cruel quando age contra os
agentes públicos responsáveis pela ordem pública,
em todos os níveis.

Do policial ao juiz, sem exceção, servidores da
lei e da justiça, todos são vítimas em potencial dos
mais diversos tipos de criminosos que hoje atuam na
nossa sociedade, pois que não existe na lei nenhu
ma forma de punição mais severa contra aqueles
que praticam seus crimes contra os agentes públicos
no desempenho de suas missões ou em razão dela.

Busca-se com tal dispositivo fazer com que a
sociedade, representada pelos congressistas, dê
uma maior proteção aos agentes públicos que atuam
contra o crime e do qual são alvos necessários e, ao
mesmo tempo, aplicar aos criminosos a merecida
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sanção para que a sociedade possa viver com mais
tranqüilidade, dignidade e segurança.

Diante do exposto, e pugnando lado a lado
com a sociedade, objetivamos a aprovação deste
projeto que em muito melhorará o desempenho da
prestação de serviço de segurança em todos os ní
veis, bem como proporcionará mais paz e tranqüili
dade à sociedade.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998. 
Deputado Hélio Rosas.

PROJETO DE lEI N2 4.165, DE 1998
(Do Sr. Paulo Bauer)

Dispõe sobre isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI nas
aquisições de ambulâncias efetuadas por
Estados, Distrito Federal e Municípios e
Instituições Hospitalares Beneficentes."

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As ambulâncias adquiridas por Estados,

Distrito Federal, Municípios e Instituições Hospitala
res Beneficentes, ficam isentas de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), classificado no códi
go 8703 da Nomenclatura Brasileira de Mercadoria,
da TIPI, aprovada pelo decreto nº 2.092, de 10 de
dezembro de 1996.

Art. 2º É garantido o direito ao crédito do IPI re
lativo às matérias-primas, aos produtos intermediá
rios e ao material de embalagem efetivamente utili
zados na industrialização dos produtos referidos
nesta lei. .

Art. 3º A alienação dos veículos, adquiridos nos
termos desta lei, antes de 7 (sete anos) contados da
data de sua aquisição, a pessoas físicas ou jurídicas
de direito privado, implicará o pagamento, pelo ad
quirente, do tributo dispensado, corrigido monetaria
mente, acréscimos legais e penalidades previstas na
legislação tributária.

Parágrafo único. O não recolhimento do impos
to previsto neste artigo vedará o licenciamento do
respectivo veículo.

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

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

A Constituição Federal prevê, em seu art. 196,
que a saúde é direito de todos e dever do Estado e
será garantida através de políticas sociais e econô
micas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às

ações e serviços para sua promoção, proteção e re
cuperação.

Para que estes objetivos sejam plEma:frlÉmte
atingidos, é necessário que os recursos sejam bem
direcionados e aplicados de forma a garantir a todos
brasileiros esse direito elementar e fundamental.

Um dos grandes entraves para atingir esta
meta é o estado pré-falimentar e de penúria que
atinge grande parte de nossos municípios, com seus
governantes enfrentando grandes dificuldades na ta
refa de prestar assistência médica à população, em
decorrência da falta de recursos.

Uma das formas de diminuir os custos da saú
de no Brasil é reduzir a excessiva carga tributária in
cidente sobre produtos que são adquiridos pelo po
der público e instituições hospitalares beneficentes,
como a aquisição de ambulâncias, tão necessárias
para o transporte de pacientes e atendimento de
emergências.

O presente projeto de lei pretende conceder
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) nas aquisições de ambulâncias feitas por Esta
dos, Distrito Federal, Municípios e Instituições Hospi
talares Beneficentes, como forma de desonerar os
cofres públicos e minimizar as dificuldades existen
tes quando da necessidade de investimento na saú
de, razão pela qual conto com o apoio dos nobres
Pares para sua aprovação.

Plenário Ulysses Guimarães, 12 de fevereiro
de 1998. - Paulo Bauer, Deputado Federal.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 580, DE 1998

(Da srª Célia Mendes e Outros)

Dá nova redação ao § 32 do art. 56
da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 32 do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao texto constitucional:

Artigo único. O § 3º do art. 56 da Constituição
Federal passa a vigorar com a s~guinte redação:

"Art.56 .

§ 3º O afastamento de que trata o inci
so I não se dará por prazo inferior a um
ano."

Justificação

Os Deputados e Senadores são eleitos preci
puamente para o exercício de seus mandatos no
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Congresso Nacional, como representantes do povo
e dos Estados e do Distrito Federal.

iA regra constante do art 56, I, da Constituição
Federal, que permite a investidura do congressista
no cargo de Ministro de Estado, Governador de Ter
ritório, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de
Território, de Prefeito de capital ou chefe de missão
diplomática temporária, sem perda de mandato, é,
pois, no sistema presidencial de governo, de nature
za excepcional, face ao princípio da separação dos
Poderes, diferentemente do que ocorre no parlamen
tarismo, onde os membros do Congresso têm, de or
dinário, assento no gabinete, como representante de
seus partidos.

Cumpre, assim, que a atual regra enunciada no
art. 56, § 32, da Constituição, que confere aos parla
mentares investidos nos cargos a que se refere o in
ciso I, a faculdade de optar pela remuneração do
mandato (supondo-se esta superior à dos cargos
executivos em que estiverem investidos), seja refor
mulada, suprimida a referida prerrogativa, que vem
ensejando, como notório, lamentáveis situações, que
atentam contra o princípio da moralidade e despres
tigiam o Legislativo perante a Nação.

Por outro lado, deverá o afastamento ter prazo
mínimo, fixado em um ano, com vistas a evitar que o
suplente convocado se afaste de suas ocupações
permanentes, com todos os transtomos daí decor
rentes, para assumir, por prazo indeterminado (que
se revelará maior ou menor), mandato no Congresso
Nacional, à mercê exclusiva das conveniências pes
soais do titular licenciado para ocupar os cargos
mencionados n9 inciso I do art. 58 da Constituição
ou dos eventuais percalços. político-administrativos
que possam lhe ocorrer no exercício daqueles, e que
levem à sua exoneração ex officio ou a pedido.

Ao aceitar investidura nos cargos mencionados
na Constituição, o parlamentar certamente sopesará
todas as conseqüências que tal situação possa ter
no exercício do mandato para o qual foi eleito.

Tal é o escopo da presente proposta de emen
da à Constituição, que visa resguardar o prestígio
que deve ter instituição parlamentar, para o que con
tamos com o apoio de nossos eminentes Pares.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998. 
Deputada Célia Mendes.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 3.219, DE 1998

(Do Sr. Deputado Luiz Alberto)

Solicita informações ao Ministério
da Indústria, do Comércio e do Turismo
sobre os acordos celebrados entre o Go-

vemo Federal, ~ovemo da Bahia e Em
presa Ásia Motors.

Nos termos do artigo 115, inciso I e 116, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
quero a V. Ex!! que sejam solicitadas informações ao
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
no sentido de esclarecer esta Casa a respeito dos
acordos celebrados entre o Governo Federal, Gover
no da Bahia e a Empresa Ásia Motors, conforme so
licitação abaixo:

1. Que seja enviada cópia do Protocolo de in
tenções celebrado entre o Govemo Federal, Gover
no da Bahia e a Ásia Motors;

2. Que seja enviado o Termo de Compromisso
celebrado entre o Governo Federal, o Governo da
Bahia e Ásia Motors, onde se estabelecem as condi
ções de instalação e funcionamento da empresa na
Bahia;

3. Informar o volume das importações da Ásia
Motors no período relativo aos acordos celebrados
entre.o Governo Federal, o Governo da Bahia e Ásia
Motors, que reduziu em até 50 do Imposto de Impor
tações as importações da empresa. Indicando:

a) o quantum total das importações com a re
dução estabelecida no acordo;

b) o quantum total das importações sem a re
dução do acordo.

Plenário da Câmara dos Deputados, 11 de
fevereiro de 1997. - Luiz Alberto, Deputado Federal
-PTIBA.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Nli! 3.220198
(Do Sr. Deputado Luiz Alberto)

Solicita informações ao Ministério
da Fazenda sobre a redução do Imposto
de Importação para Ásia Motors decor
rente dos acordos celebrados entre o
Governo Federal, Governo da Bahia e a
referida Empresa.

Nos termos do art. 115, inciso I e 116, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exª, que sejam solicitadas informações ao Minis
tério da Fazenda sobre a redução do Imposto de
Importação para a Ásia Motors decorrente dos acordos
celebrados entre o Governo Federal, o Governo da
Bahia, e Ásia Motors.

1. Que seja enviada a Resolução da
Receita Federal e do Ministro da Fazenda
que reduziu o valor do Imposto de Importa
ção dos produtos fabricados pela Ásia Mo
tors em decorrência dos acordos celebrados
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entre o Governo Federal, o Governo da Ba
hia e a referida empresa.

Plenário da Câmara dos Deputados, 11 de
fevereiro de 1997. - Luiz Alberto, Deputado Federal
-PTIBA.

PROJETO DE LEI N2 4.166, DE 1998
(Do Sr. Luciano Zica)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
fabricação e comercialização no país de
lâmpadas incandescentes para uso em
tensões de valor igualou superior ao da
tensão nominal da rede de distribuição, e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É obrigatória a fabricação e a comercia

lização no país de lâmpadas incandescentes em
valores de tensão no mínimo iguais aos das tensõ
es nominais das redes de distribuição de energia
elétrica.

§ 1º Os valores de tensão para as lâmpadas in
candescentes fabricadas ou comercializadas no País
poderão ser até dez por cento superiores aos das
tensões nominais das redes de distribuição.

§ 2º As lâmpadas incandescentes fabricadas
ou comercializadas no país deverão trazer impressa
em sua embalagem advertência ao consumidor so
bre sua luminosidade, a durabilidade em horas e as
conseqüências para tais propriedades do produto de
sua utilização em tensões elétricas diferentes daquelas
para as quais foi especificado.

Art. 2º A fabricação ou a comercialização no
país de lâmpadas incandescentes em desacordo
com o disposto no artigo anterior sujeitará os infrato
res a advertência por escrito e multa de valor equiva
lente a cinqüenta mil unidades fiscais de referência.

§ 1º Em caso de reincidência, aplicar-se-ão em
dobro as multas previstas no caput deste artigo.

§ 2º Persistindo a infração ao disposto neste
artigo, ficarão os responsáveis pela fabricação ou
comercialização do produto impedidos de exercer
suas atividades, até a regularização de seus proce
dimentos e o atendimento às disposições desta Lei.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Já faz algum tempo que a população brasileira
vem notando a redução, a olhos vistos, da durabili
dade das lâmpadas incandescentes que são utiliza
das em suas residências.

Tal fato, a princípio difícil de se entender, pode
começar a ser explicado pelo fato de que as empre
sas responsáveis pela fabricação de lâmpadas no
país modificaram, sem qualquer aviso prévio aos
consumidores, a tensão máxima suportada por
esses bulbos i1uminantes.

Assim, por exemplo, as lâmpadas que anterior
mente eram fabricadas para suportar uma tensão de
127 volts passaram a ser fomecidas para uma tensão
de 120 volts. Tal mudança é defendida pela associa
ção de fabricantes de lâmpadas sob a argumentação
de que é essa a tensão média fornecida pelas em
presas distribuidoras de energia nas regiões brasileiras
que utilizam aparelhos elétricos cuja tensão nominal
é de 127 volts.

No entanto, a redução da tensão praticada por
esses fabricantes desconsidera o fato de que o art.
47 do Decreto nº 41.019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de energia elétrica
no País, determina que a distribuição secundária de
corrente alternada em redes públicas trifásicas seja
efetuada em 220 e 127 volts, além de esclarecer que
a tensão nominal de um sistema é o valor eficaz da
tensão pelo qual o sistema é designado.

Se, à primeira vista, a anteriormente menciona
da diferença de tensão parece insignificante, uma
análise mais criteriosa mostra claramente a enorme
alteração que isso pode causar.

Apenas para nos atermos ao mesmo exemplo,
uma lâmpada de 120 volts, quando utilizada em uma
rede de tensão de 127 volts, acarretará um aumento
de consumo da ordem de dez por cento e uma redu
ção de cinqüenta e quatro por cento ao tempo de
vida útil para o qual foi originalmente projetada.

Isto se constitui em um absurdo e um abuso
aos direitos dos cidadãos brasileiros que, mormente
agora, quando várias regiões do país passam por di
ficuldades no tocante ao fornecimento de energia
elétrica, vêem-se obrigados a despender seus recur
sos para pagar por mais energia, inutilmente consu
mida, e por muitas lâmpadas a mais para garantir a
iluminação de suas residências.

Além disso, à vista dos dados anteriormente ci
tados, cai por terra a argumentação utilizada pelos
fabricantes de lâmpadas para justificar seus atos e
claro fica o real prejuízo causado por eles a toda a
população brasileira, com o único intuito de auferir
maiores lucros pelo aumento das vendas de seus
produtos.

Assim sendo, no intuito de resguardar os inte
resses dos consumidores brasileiros, defendendo-os
dos eventuais abusos que se intentem contra seus



Justificação

Especialistas em trânsito, autoridades judiciá
rias, gente do povo têm lamentado a ausência de
dispositivo no novo Código de Trânsito Brasileiro, re
centemente em vigor, que caracterize corno criminosa
ação ou omissão de agente da Administração da
qual resulte dano à incolumidade das pessoas ou de
seu patrimônio, quando em circulação nas vias públicas.

Com efeito, mesmo inovando a legislação setorial
com a inclusão do capítulo dos crimes de trânsito, no
intuito de abolir a permissividade da norma pretérita,
não logrou o legislador federal alcançar, com os
novéis preceitos, todos os que, efetivamente,
podem comprometer a segurança do trânsito nas
ruas e estradas do país.

Tanto quanto o condutor alcoolizado, o que
dirige sem habilitação, o que participa de competições
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direitos, vimos oferecer a presente proposição, soli- não autorizadas, tem o agente público responsabili-
citando dos nossos ilustres pares desta Casa o seu dade indelével por infortúnios que sua negligência
decisivo apoio para transformá-Ia em Lei. possa causar a terceiros. Portando-se de maneira

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998. - apática ou descuidada no exercício da função, seja
Deputado Luciano Zica. ela em uma secretaria de obras, seja em um depar-

PROJETO DE LEI N2 4.167, DE 1998 tamento de trânsito, seja em uma companhia de trá·
(Do Sr. Elias Murad) fego, o servidor assume o risco de se tomar promotor

indireto de acidentes, sem nem sequer se expor
Acrescenta, na Lei n2 9.503, de 1997, como aqueles primeiros infratores citados.

Código de Trânsito Brasileiro, Capítulo Embora reconhecidamente não sejam a principal
XIX, Seção 11, artigo prevendo a imposição causa dos desastres que envolvem de forma conti-
de pena ao agente público que, por ação nuada veículos e pedestres - que deve ser atribuída
ou omissão, comprometer a incolumida- a deficiências e desleixos dos próprios condutores -
de de bens e pessoas em circulação nas as condições inapropriadas das vias, tanto em rela-
vias. ção à sinalização como à qualidade de pavimento,

O Congresso Nacional decreta: não podem ser menosprezadas como elemento in-
Art. 1º A Lei nº 9.503, de 1997, Código de dutor de acidentes de trânsito. Também não se pode

Trânsito Brasileiro, Capítulo XIX - Dos crimes de ignorar que grande parcela dos problemas surgidos
trânsito, Seção 11 - Dos crimes em espécie, passa a nas vias - depressões buracos, ausência de sinali-
vigorar acrescida do seguinte artigo 312-A: zação, quebra-molas mal projetados - permanecem

sem reposta como se demandassem esforços
Art. 312-A. Incorrer o agente público, hercúleos para sua resolução e, ainda, como se

na exceção ou manutenção de programas,
responsáveis não houvesse por tal volume de irreprojetos e serviços que devam garantir o
gularidades.

exercício do direito do trânsito seguro, em
ação ou omissão que resulte dano à incolu- A presente iniciativa visa a preencher uma
midade de bens ou pessoas. lacuna importante existente na nova legislação de

trânsito. Somente por intermédio de medida como a
Pena - multa e prestação de serviços à comu- que ora sugerimos, parece-nos, seremos capazes

nidade pelo prazo de seis meses a um ano. de deixar que se acoberte a incompetência, os des-
Parágrafo único. Se o dano resultar de inobser- mandos e a incúria de servidores que deveriam estar

vância do agente público ao disposto no art. 94, a agindo em prol da segurança do trânsito.
pena de prestação de serviço à comunidade dará Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998. _
lugar à detenção, por igual período. Deputado Elias Murad.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação. PROJETO DE LEI Nl! 4.168, DE 1998

(Do Sr. Elias Murad)

Regulamenta a distribuição de
amostras grátis de medicamentos e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O conteúdo das amostras grátis de me

dicamentos deve ser o mesmo daquele existente na
embalagem de comercialização do produto.

Art. 2º Os medicamentos na forma de compri
midos devem ter urna ranhura em seu meio que facilite
a sua fragmentação para o caso de ser necessária
uma dosagem menor ou para economia do paciente.

Art. 3º Os medicamentos classificados como
psicotrópicos ou entorpecentes, na forma de compri
midos, drágeas, pílulas ou cápsulas, devem ter uma
cor única e diferenciada dos outros produtos do
mercado farmacêutico.
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Art. 4º Todo O medicamento na forma de com
primido deve possuir, em baixo relevo, o seu nome
ou sigla que deve estar identificada na bula da
embalagem primária.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

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

Justificação

As amostras grátis de medicamentos consti
tuem-se em importante forma de divulgação destes
produtos junto a categoria médica e à população. É
urna das principais estratégias mercadológicas das
empresas farmacêuticas pois servem para que o
médico utilize o produto em seus pacientes, testan
do-o conforme seus objetivos terapêuticos.

Sendo de distribuição gratuita, as amostras são
principalmente utilizadas em pacientes pobres que
têm dificuldades para sua aquisição no cG>mércio
farmacêutico.

No entanto, em sua grande maioria, as amos
tras grátis não trazem o conteúdo éompleto do medi
camento, como na apresentação do produto comer
cializado que segue normas sanitárias que exigem o
conteúdo relativo a um tratamento completo.

O conteúdo das amostras grátis é reduzido fa
zendo com que sejam necessárias várias caixas dos
medicamentos para se ter um tratamento completo.
Entendemos que seria JTilJito mais vantajoso, para os
médicos e para os pacientes, que a apresentação da
amostra grátis tivesse o mesmo conteúdo da apre
sentação comercial. Esta é uma das proposições
que apresentamos neste Projeto de Lei.

Um outro ponto que aqui propomos é que todos
os medicamentos na forma de comorimidos tenham
um sulco central que permita que ele seja facilmente
quebrado ao meio. É uma providência simples que
determina maior adequação da dosagem e, muitas
vezes, economia ao paciente.

Propomos, ainda, neste Projeto de Lei, que se
padronize uma cor específica para os comprimidos,
drágeas ou cápsulas de medicamentos psicotrópicos
e entorpecentes. Sabemos que o Brasil é um dos
maiores consumidores deste tipo de produtos, princi
palmente ansiolíticos e anorexígenos, que têm alto
poder de causar dependência física e psíquica. A
banalização do consumo e o controle precário fazem
também com que ocorram muitos casos de aciden
tes, por enganos na ingestão. Uma cor específica fa
cilitaria muito a identificação pelos pacientes e pro
fissionais, e contribuiria para o controle sanitário
destes produtos.

Por último, também tendo em vista uma facili
dade maior de identificação e manuseio dos medica
mentos por parte dos pacientes e do pessoal de en
fermagem dos estabelecimentos de saúde, sugeri
mos que seja impressa em baixo relevo, nos compri
midos, drágeas e cápsulas, o nome ou uma sigla do
produto. Tal providência contribuiria para a diminui
ção dos acidentes com medicamentos (primeira causa
das intoxicações no País) e das perdas pela não
identificação dos produtos quando fora da sua em
balagem primária.

Acreditamos que estas são propostas relativa
mente simples, de baixo custo e de fácil operaciona
lização, que seriam bastante úteis não somente aos
pacientes e consumidores em geral mas também
aos profissionais, públicos ou privados, da saúde.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998. 
Deputado Elias Murad.

PROJETO DE LEI N9 4.169, DE 1998
(Do Sr. Deputado Paulo Lima)

Estabelece incentivos aos proprietá
rios rurais com mais de 1000 (um mil) ha
de área que contratem os serviços de
agrônomo ou de veterinário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os proprietários rurais com mais de

1000 (um mil) ha de área que contratem os serviços
de, pelo menos, um agrônomo ou de veterinário,
para a supervisão de suas atividades agropastoris,
ficarão isentos do pagamento:

I - da contribuição de que trata o art. 5º do
Decreto-Lei nº 1.146, de 31 de dezembro de 1970,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
nº 1989, de 28 de dezembro de 1982;

11 - da Taxa de Serviços Contratuais, de que
trata o art. 5º do Decreto-Lei nº 57, de 18 de novem
bro de 1966, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei nº 1.989, de 28 de dezembro de 1982.

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 90 (noventa) dias contados de sua
publicação.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O processo de globalização implica necessa
riamente o aumento de competitividade.

Assim, os produtos e serviços agropecuários
brasileiros necessitam de qualidade e preço para so
breviver num mundo globalizado. A tecnologia passa
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a desempenhar um papel determinante neste
processo. Não se pode fugir à abertura de mer
cados em um ambiente tecnológico cada vez mais
competitivo.

A preocupação dos países, hoje, no que se
refere aos produtos agropecuários, ultrapassa o
aspecto das barreiras tarifárias para se concentrar
nas barreiras não-tarifárias (que envolve questões
zoofitossanitários) que têm se transformado em
um óbice às exportações agropecuárias, porquan
to representam um recurso que os grandes impor
tadores impõem aos países exportadores sem, en
tretanto, contrariar as regras do comércio interna
cional estabelecidas pela OMC, Mercosul,' União
Européia e Alca.

Dentro desse espírito é que apresentamos ao
Congresso Nacional o presente projeto de lei, que
estabelece incentivos aos produtores rurais com
mais de 1000 (um mil) ha de área que contratem os
serviços de agrônomo ou de veterinário.

É reconhecida a dificuldade de levar até o pro
dutor rural os resultados das pesquisas.

Nossa proposição contribuirá, por certo, para
que esses resultados cheguem até os produto
res, contribuindo, assim, para a melhoria dos as
pectos tecnológicos, diminuição de custos,
acréscimo da produtividade de terra e conse
qüente aumento de competitividade de nossos
produtos agropecuários.

Vale ressaltar que nosso projeto, ao estabele
cer incentivos, não contraria os Acordos Internacio
nais que o Brasil tem subscrito com o GATT/OMC e
Mercosul.

Tais acordos, como sabemos, têm estreitado
os espaços para as políticas de subsídios à produção
e exportação agropecuárias.

O Acordo da Rodada Uruguai enumera, en
tretanto, incentivos a algumas atividades que
não possuem efeitos distorcedores do comércio
internacional, a saber: os serviços de infra-estru
tura, de classificação e inspeção sanitária, de
comercialização e informação de mercado, de
extensão rural e assistência técnica e os progra
mas de pesquisa agropecuária, estando, assim
livres de contestação dos parceiros comerciais
de nosso País.

Esperamos, dessa forma, contar com o apoio
dos Parlamentares na rápida aprovação da presente
proposta.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998. 
Deputado Paulo Lima.

PROJETO DE LEI NI! 4.170, DE 1998
(Do Sr. Paulo Lima)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da
vacinação antigripal em idosos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Todos os idosos, de sessenta anns ou

mais, residentes no Brasil, têm o direito de receberem a
vacina antigripal em dia nacional de vacinação de idosos.

Art. 2º O Sistema Único de Saúde zelará para
que todos os idosos indicados no artigo anterior
recebam a vacina anual contra a gripe.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A gripe acomete milhões de pessoas a cada
ano trazendo prejuízos incalculáveis para a Nação.
O grupo etário dos idosos, que cresce significativa
mente em função de nossa transição demográfica, é,
talvez, o mais atingido e o que mais sofre com os
ataques dos vírus gripais.

Pela sua wlnerabilidade e maior difICuldade de re
cuperação, é fundamental que cuidemos dos nossos
idosos antes que fiquem doentes evitando as internaçõ
es hospitalares, os gastos com medicamentos e outros
insumos e o desgaste emocional que a doença provoca.

Já existe um instrumento de alta utilidade para miti
gar a oconência da gripe nas pessoas de mais idade: é a
vacina antigripal, que já tem largo uso nos países mais de
senvolvidos e comprovadamente diminui os casos de gripe
tendo uma relação custo-benefício bastante favorável.

É neste sentido que apresentamos este Projeto de
Lei, incluindo um dia nacional de vacinação antigripal
como um direito dos idosos, tão maltratados e esqueci
dos pelos programas governamentais, em nosso País.

Esperamos que os nobres Pares desta Casa
entendam nossa proposição analisando-a e apro
vando-a para o bem da saúde das pessoas de ter
ceira idade do nosso Brasil.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998. 
Deputado Paulo Uma.

PROJETO DE LEI NI! 4171, DE 1998
(Do Sr. Colbert Martins)

Dispõe sobre isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) nas
aquisições de automóveis feitas pelas
auto-escolas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam isentos do Imposto sobre Produ

tos Industrializados (IPI) os automóveis de passageiros



Justificação

As auto-escolas exercem importante papel na
nossa sociedade, pois tem condições de oferecer
adequada orientação ao futuro motorista sobre a
correta maneira de condução de veículos e sobre as
rígidas normas de trânsito constantes do recém
aprovado Código Nacional de Trânsito.

Entretanto, as auto-escolas enfretam grandes
dificuldades para o desenvolvimento da atividade de
vido ao alto custo dos veículos, às despesas com o
desgaste excessivo dos mesmos e, ainda, em face
da concorrência desleal que sofrem de instrutores
independentes, que não tem os custos com a insta
lação e funcionamento decorrentes da constituição
regular de uma empresa.

Assim como os taxistas, as auto-escolas utili
zam os veículos como instrumento de trabalho, exer
cem atividade de interesse público e merecem, por
tanto, usufruir do mesmo benefício fiscal concedido
aos motoristas de taxi.

Por estas razões é que propomos, no presente
projeto de lei, isenção do IPI nas aquisições de au
tomóveis feitas pelas auto-escolas.

Esperamos contar com o apoio de nossos ilus
tres Pares para a aprovação da proposta.

Sala das sessões de 1998. - Deputado Colbert
Martins.
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adquiridos pelas auto-escolas regularmente consti- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
tuídas. Nlz"3221198 DE 1998

Art. 29 O benefício previsto no artigo anteriior (Do Sr. Moreira Franco)
somente poderá ser utilizado para a aquisição de Solicita ao Ministro de Estado de
veículos em quantidade igualou inferior à possuí- Minas e Energia informações sobre con.
da pela auto-escola na data da publicação desta cessionárias de distribuição de energia
lei. elétrica Estado do Rio de Janeiro.

Art. 3º Fica assegurada a manutenção do cré-
dito do IPI relativo às matérias-primas, aos produtos Senhor Presidente:
intermediários e ao material de embalagem efetiva- Com fundamento no art. 50 § 2º, da Constitui-
mente utilizados na industrialização dos produtos re- ção Federal, e nos arts. 115, inciso I e 116, do Regi-
feridos nesta lei. mento Interno, solicito a Vossa Excelência seja

Art. 4º A isenção será reconhecida pela Secre- encaminhado ao Sr. Ministro de Minas e Energia o
taria da Receita Federal do Ministério da Fazenda seguinte pedido de informação:
mediante prévia verificação de que adquirente Desde que foi efetivamente iniciado o processo
preenche os requisitos previstos nesta lei. de privatização do setor de distribuição de energia

Art. 5º A alienação dos veículos adquiriidoos elétrica no Estado do Rio de Janeiro, com a venda
nos termos desta lei, antes de três anos contados da da L1GHT Serviços de Eletricidade S.A. e da Com-
data de sua aquisição, a pessoas que não satisfa- panhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro
çam as condições estabelecidas, acarretará o paga- (CERJ), verificou-se uma significativa e crescente
mento, pelo alienante, do tributo dispensado e dos deterioração dos serviços por elas prestados em
acréscimos legais e penalidades previstas na legislação suas respectivas áreas de concessão.
tributária. Em ambos os casos, os consumidores de ener-

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua gia elétrica do Estado do Rio de Janeiro passaram a
publicação. experimentar situações cada vez mais freqüentes e

intensas de falta de eletricidade e queda de tensão,
ocasionando-lhes grandes prejuízos, os quais não
têm sido adequadamente ressarcidos pela Light e
pela Ce~, em função de dificuldades burocráticas
criadas e impostas aos seus consumidores.

Em que pese o visível estado de calamidade
em que se encontra o setor de distribuição de ener
gia elétrica no Estado do Rio de Janeiro e a indigna
ção de seus consumidores, segundo pode se obser
var pela simples leitura do noticiário e das seções de
cartas ao leitor dos vários jornais existentes no Esta
do, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
ainda não tomou nenhuma providência capaz de re
verter tal situação, razão pela qual gostaria de rece
ber de Sua Excelência o Ministro de Estado de Mi
nas e Energia as seguintes informações:

a) Consideração que as privatizações da Light
e da Cerj foram feitas em data anterior à da implan
tação da ANEEL, os stermos do controle são defini
dos pelas condições contratuais constantes dos res
pectivos processos de privatização daquelas empre
sas ou pela legislação que criou a ANEEL e suas re
gulamentações?

b) Quais os mecanismos que a ANEEL dispõe
para penalizar e, em caso extremo, retornar a con
cessão de empresas como a Light e a Ce~, de ma
neira a garantir aos consumidores uma adequada
prestação de serviços na área de distribuição?
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c) Como e em que condições seriam aplicados
tais mecanismos?

d) Qual a participação de entidades direta ou
indiretamente controladas pela União (Eletrobrás,
Bndes, fundos de pensão etc.) na composição acio
nária da Light e da Ce~?

e) Tal participação consolidada permite a sua rep
resentação na Diretoria Executiva e nos Conselhos de
Administração e Fiscal de cada uma destas empresas?

f) Em caso afinnativo, tal participação está sendo
exercida em todos os níveis possíveis?

g) Quantos empregados cada uma das empre
sas tinha nas áreas administrativa, financeira e técni
ca na data de sua privatização e quantos foram des
ligados em cada área até a data de hoje pela Light e
pelaCe~?

h) Qual o montante de investimento total e ,por
consumidor, em moeda de hoje, realizado anual
mente pela Light e pela Cerj desde 1994?

i) Qual o número de transformadores substituí
dos anualmente por cada empresa desde 1994?

j) Qual o número anual de interrupções e de
quedas de tensão, em alta e em baixa tensão, verifi
cados nas áreas de concessão da Light e da Ce~

desde 1994?
I) Qual a contribuição das centrais elétricas de

Fumas para as oscilações de tensão e para as inter
rupções de serviço aos consumidores da Light e da
Ce~?

m) Qual o número e valor anual de solicitações
de ressarcimento de prejuízos causados aos consu
midores em função de interrupções e de quedas de
tensão verificadas nas áreas de concessão da Light
e da Ce~ desde 1994?'

n) Qual o número e valor anuál de reembolsos
efetuados para ressarcimento de prejuízos causados
aos consumidores em função de interrupções e de
qúedas de tensão verificados nas áreas de concessão
da Light e da Ce~ desde 1994?

o) Qual o lucro anual obtido pela Light e pela
Ce~ desde 1994?

p) Qual o valor, em moeda de hoje, e qual a
participação percentual do lucro foi anualmente rein
vestido pela Light e pela Cerj desde 1994?

q) Que providências concretas a Aneel está
adotando para enfrentar esta situação de quase co
lapso do sistema de distribuição de energia elétrica
nas áreas de concessão da Light e da Ce~, que já
põem em risco a imagem do Programa de Desestati
zação do Setor Elétrico?

Sala das Sessões, 12 de Fevereiro de 1998. 
Deputado Moreira Franco.

REQUERIMENTO NlZ ,DE 1998
(Das srªs Rita Camata e Marilu Guimarães)

Requer a convocação de Sessão
Solene da, Câmara dos Deputados, para
o dia 10 de março de 1998, destinada à
comemoração pela passagem do Dia
Internacional da Mulher.

Senhor Presidente,
A humanidade prepara-se para mais um século

em sua história, com grandes transformações em to
dos os setores da voda dos povos. O século que
está por vir anuncia profundas mudanças nas relaçõ
es sócio-políticas e comportamentais, apontando
para a melhoria das condições de vida do homem
em nosso planeta.

Esta expectativa ainda exclui milhões de pes
soas, particularmente grandes contingentes de
mulheres vítimas da desigualdade, da discriminação
social, da pobreza e da violência.

Apesar desta situação secular de opressão as mu
lheres em todo o mundo lutam para conquistar o acesso
aos centros de poder e decisão, às riquezas porduzidas
pela sociedade e aos serviços sociais que têm direito.

Em nosso país, não é diferente. Um dos gran
des desafios para nossa democracia é o amadureci
mento da sociedade, onde dois sexos 'diferentes,
herdeiros de histórias e culturas diferentes, mais
iguais em direitos e deveres, venham enfim atuar em
igualdades de condições.

Tendo em vista que nos é consagrado intemacional
mente o dia 8 de março, como março da nossa luta por li
berdade, iguaJdade e justiça, consideramos de fundamen
tai importância a par1:q>ação do Parlamento brasileiro.

Requeremos, então, nos termos do art. 68 do
Regimento Interno, a realização de Sessão Solene
da Câmara dos Deputados no dia 10 de março de
1998, destinada às comemorações pela passagem
do Dia Internacional da Mulher.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998. 
Deputada Rita camata, Deputada Marilu Guimarães.

REQUERIMENTO NlZ 3.222, DE
12 DE FEVEREIRO DE 1998

(Do Sr. Miguel Rossetto - PTIRS)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Previdência e Assistência Social
sobre idades médias de instituições de
pensões por segurados do Instituto
Nacional do Seguro Social.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constituição

Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, inciso I
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do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência
seja encaminhado ao Sr. Ministro de Estado da Pre
vidência Social Pedido de Informações, para que se
jam fornecidos os seguintes elementos informativos:

a) idade média em que os segurados (ativos e
aposentados) do Instituto Nacional do Seguro Social
instituem pensão para os seus beneficiários (ou seja:
com que idade morrem os segurados e aposentados
do INSS), considerando-se o somatório da data do
óbito mais o somatório da data de nascimento dividi
do pelo número de elementos considerados descri
minados:

a1) por Estados da Federação;
a-) para segurados trabalhadores rurais;
a) para segurados urbanos;
a4) para o total de segurados;
b) idade média em que os pensionistas perdem

o direito ao benefício em razão de falecimento;
b1) por Estado da Federação;
b-) para pensionistas de segurados trabalha-

dores rurais;
b) para pensionistas de segurados urbanos;
b4) para o total de pensionistas.
Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998. 

Deputado Miguel Rossetto, PT-RS.

PROJETO DE LEI N2 4.172, DE 1998
(Do Sr. Chico Vigilante)

Dispõe sobre a mabicula de crianças de
seis anos de idade no ensino fundarnen1al.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O ensino fundamental é obrigatório para

todas as crianças a partir dos sete anos de idade e
facultativo a partir dos seis a.l0S.

§ 12 As solicitações de matrícula das crianças
com seis anos de idade serão obrigatoriamente
atendidas pelos estabelecimentos públicos de ensino
fundamental. .

§ 22 Não existindo vaga em estabelecimento
público de ensino fundamental num raio máximo de
6 (seis) quilômetros da residência da criança para
atender ao disposto nesta Lei, o Poder Público con
cederá bolsa de estudo em estabelecimento privado
próximo, nos termos do art. 213, § 1º da Constitui
ção Federal e do art. 77, § 1º da Lei n2 9.394/96.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996
LDB - estabelece a duração mínima do ensii I~ funa-

demental em oito anos, mas não fixa a idade de iní
cio e de término. Tradicionalmente, esse grau de en
sino inicia aos 7 anos de idade e, A partir de 1971,
com a Lei nº 5.692, o ensino obrigatório teve a dura
ção, até então de quatro anos, estendida para oito e
a idade de frqüência obrigatória, fixada dos'7 aos 14
anos.

Tradicionalmente, esse grau de ensino começa
aos 7 anos de idade. Mas há uma tendência forte na
sociedade moderna, e em alguns países já é praxe,
de o ensino compulsório começar aos seis anos. O
que sustenta a mudança é o fato de as crianças
atualmente estarem demandando o conhecimento
escolar mais cedo do que no passado. A interação
social das crianças de hoje, as informações que re
cebem dos meios de comunicação social e o estilo
de vida sócio-familiar, sobretudo nos meios urbanos,
as vem tomando mais abertas à escola e em condi
ções de freqüentá-Ia com idade mais baixa do que
ocorria em épocas passadas. Não há razão para
fazê-Ias esperar. Qualquer protelação é ruim para
elas - que perdem o momento oportuno de aprendi
zagens significativas e não podem buscar resposta a
curiosidades e interesses cognittivos - e é ruim
para a sociedade, que desperdiça tempo e inteli
gência, tentando reter a evolução do processo da
aprendizagem.

Não pretendemos tomar o ensino funademen
tal obrigatório a partir dos 6 anos, porque não acha
mos que seja o momento de obrigar toda criança a
estar na primeira série com essa idade. O que dese
jamos é cria a possibilidade concreta de freqüentar a
ecola àquelas com sete anos incompletos. Ocorre
que muitas não são atendidas nas suas pretensões
de ingresso na 1l! série porque estão, por exemplo,
com 6 anos e meio, tendo que esperar até o ano se
guinte, quando as matrículas serão novamente aber
tas. Assim, a nova oportunidade surge somente
quando já terão 7 anos e meio ou mais... Destarte,
cria-se uma situação esdrúxula de estarem infringindo
a legislação!

Nossa Proporção mantém a obrigatoriedade
universal a partir dos 7 anos, explicita o direito da
criança a partir dos 6 e estabelece a obrigação do
atendimento, por parte dos estabelecimentos públi
cos de ensino, de atender à demada das crianças de
6 anos. Essa obrigação, aliás, é necessária para que
o direito seja realizável. O Projeto, portanto, em
nada conflita com a LOB, quer no que se refere ao
ensino funademental, quer à educação infantil.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1998. 
Deputado Chico Vigilante.
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o SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Passa-se
ao horário destinado às

VII- Comunicações Parlamentares
Tem a palavra o Sr. Deputado Marçal Filho,

pelo PSDB.
O SR. MARÇAL FILHO (PSDB-MS. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, falarei a respeito do Código de Trânsito Brasi
leiro e de algumas regulamentações já expedidas
pelo Contran. Se houve algum pecado, creio que foi
em relação à divulgação, que não foi feita devida
mente pelo Governo Federal, sob a alegação de falta
de recursos.

Em relação à reforma da Previdência, aprova
da por esta Casa ontem, aconteceu o mesmo. Para
muita gente, aposentados e pensionistas teriam
seus direitos usurpados, o que não ocorreu, já que
continuarão em vigor as regras atuais para os traba
lhadores da ativa, mesmo depois da promulgação da
reforma. As regras do jogo mudam para as pessoas
que estão entrando agora no mercado de trabalho.
Essa falta de informação produz distorções em rela
ção à reforma da Previdência.

No que tange à contribuição previdenciária
para aposentados e pensionistas, depois de amplo
entendimento foi resolvido que não será cobrada.
Tudo isso é considerado verdade, quando, de fato, a
reforma da Previdência garante direitos adquiridos.

Em relação ao Código de Trânsito Brasileiro,
que visivelmente está trazendo benefícios, diminuin
do o número de acidentes e mortes no trânsito, tam
bém não é diferente. As resoluções do Contran,
Conselho Nacional de Trânsito, publicadas no Diário
Oficial da União de hoje, que envolvem os Ministé
rios da Justiça, dos Transportes, da Ciência e Tec
nologia, do Exército, da Educação e do Desporto,
do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia
Legal e o da Saúde, são muito importantes. Por
exemplo, na região da Grande Dourados, no Mato
Grosso do Sul, assim como em todo o meu Estado,
eminentemente agrícola, a maioria dos cidadãos
tem apenas um veículo utilitário, no qual leva o filho
à escola. O Código de Trânsito Brasileiro diz que é
proibido carregar crianças com menos de dez anos
no banco dianteiro. O Conselho Nacional de Trânsito,
por meio dessa resolução, permite que nos veículos
que não possuem bancos traseiros seja utilizado o
banco dianteiro para o transporte de crianças menores
de dez anos, excepcionalmente.

Então, a medida é importante, principalmente
para os agricultores, que muitas vezes têm apenas
um veículo para o trabalho e eventualmente para o

transporte de crianças. Essa resolução tem bom
senso e propicia esse alento. Quanto ao porte obri
gatório do certificado original do veículo, essa reso
lução possibilita que as pessoas portem uma cópia,
desde que autenticada pelo Detran.

Faço um apelo - e gostaria que fosse divulgado
pelos órgãos de comunicação da Casa - ao Conselho
Nacional de Trânsito. Se não for possível mediante
resolução, apresentaremos projeto ou emenda para
fazermos alguma modificação em relação às máqui
nas agrícolas. Nessas regiões, várias vezes o agri
cultor tem que se deslocar com sua máquina de uma
fazenda para outra, cobrindo pequena distância. Não
é possível que o agricultor tenha que alugar uma
carreta para carregar a máquina. Ele pode tranqüila
mente utilizar a rodovia, porque em muitos lugares
não há outra forma de trafegar. Se a máquina agrí
cola estiver bem sinalizada, rodando no acostamento,
obedecendo às normas de segurança, não há por
que proibir sua utilização nas rodovias. Portanto, so
licitaremos ao Conselho Nacional de Trânsito que
encaminhe resolução nesse sentido, a fim de que os
agricultores possam deslocar-se pela rodovia em
curtas distâncias com seu maquinário agrícola, desde
que bem sinalizado.

Seria uma medida de bom senso do Contran,
que já regulamentou outras, corrigindo de certa forma
o Código de Trânsito Brasileiro em alguns detalhes,
peça importante que aprovamos há pouco tempo
aqui na Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Para
a utilização do tempo restante reservado ao PSDB,
concedo a palavra ao Deputado Jovair Arantes.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB-GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, os transportes coletivos nas grandes
cidades brasileiras têm uma característica comum:
são caros e prestam um serviço de péssima qualida-

, de aos usuários.

O serviço de transporte urbano em todo o País
não é condizente com o desejo dos que precisam
deste meio de deslocamento. Os transportes não
apresentam o padrão de segurança, conforto e fre
qüências necessárias para que a população seja
bem atendida.

O transporte urbano de passageiros é uma ati
vidade econômica, mas também é uma atividade es
sencial de prestação de serviço sob concessão do
Estado. E o que se observa nos empresários do se
tor é apenas uma preocupação com os lucros, e não
com a obrigatoriedade de se oferecer bons serviços.



Fevereiro de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 13 04409

Uma pesquisa publicada em 25 de agosto de
1997 pelo jornal Folha de S.Paulo comprova que a
tarifa brasileira, ou seja, o preço cobrado por nossos
ônibus, são mais caros do que os de Paris, Boston,
Madri e Barcelona. Esta pesquisa teve como base a
tarifa cobrada na cidade de São Paulo. Mas existem
outras grandes cidades brasileiras com tarifas mais
altas que as cobradas em São Paulo, que é de
R$ 0,90. Aqui em Brasília, a tarifa é de R$1,05 no
circular e para as satélites, R$1,25.

O Plano Real, hoje vigente, nos permite uma
comparação das tarifas cobradas:

1) Em Boston (USA), a tarifa é de 0,65 centavos;
2) Em Milão (Itália), a tarifa é de 0,84 centavos;
3) Em Paris (França), a tarifa é de 0,78 centavos;
4) Em Barcelona (Espanha), a tarifa é de 0,33

centavos;
5) Em Atenas (Grécia), a tarifa é de 0,28 centavos;
6) Em Buenos Aires (Argentina), a tarifa é de

0,49 centavos.
Vejam, Sras. e Srs. Deputados,,. a tarifa cobra

da na Europa e nos Estados Unidos é mais barata
que a cobrada no Brasil.

E não podemos nem comparar os serviços que
são oferecidos à população de Paris com os servi
ços prestados em nossas grandes cidades.

O salário mínimo nos Estados Unidos supera
R$ 800,00, na França, Itália e Espanha é superior a
este valor.

Faço esta comparação para chamar a atenção
para nossa realidade.

No meu Estado, na capital Goiânia, desde a
implantação do Plano Real, as tarifas dos ônibus ur
banos aumentaram três vezes. Hoje, paga-se R$
0,75 por uma passagem de ônibus urbano em Goiâ
nia. Mais de 60% da população do Estado de Goiás
ganha menos de 2 salários mínimos. E os que
moram nos grandes centros gastam de 30 a 40%
d0s seus salários com transporte.

Há muito que reclamo e luto para que sejam
promovidas licitações, para que novas empresas
possam entrar no mercado, para que haja concor
rência. No sistema capitalista, a concorrência é salutar,
melhora os serviço[,.

O Poder Executivo não reúne forças para en
frentar os empresários ricos e poderosos do setor de
transporte urbano, nem o Poder Legislativo tem
conseguido avanços.

O reajuste das tarifas é sempre acima da infla
ção, prejudica o nosso povo. As empresas de trans
porte coletivo só pensam no lucro, aumentam as tarifas
e não melhoram os serviços. Os ônibus velhos, com

seus bancos de plástico duros, mal conservados,
poluem a cidade, põem em risco os transeuntes e
os passageiros. Os passageiros são transportàqq,s·
como cargas. São ônibus superlotados, sem· seg.'u
rança, é um desconforto total. Os motoristas trabalham
em excesso, numa temperatura que ultrapassam
40°C, ao lado de um motor que faz um barulho infemal.

Além do desconforto, existe escassez de ofer
tas. Algumas empresas de ônibus monopolizam as
linhas, pois a legislação permite um contrato de 15
anos para exploração de linhas podendo ser prorro
gado por mais 15 anos.

Isto é um contra-senso. Não temos justificativa
para conceder a um empresário tanto tempo para
explorar uma linha, sem concorrência. É um total
descaso, é um absurdo.

Os nossos Prefeitos são reféns dos empresários
da área de transporte coletivo urbano.

Hoje, em todos os Municípios brasileiros com
mais de 50 mil habitantes, os· empresários do setor
de transporte fazem lobby nas Câmaras de Verea
dores. Eles elegem Vereadores, Deputados Esta
duais, ajudam a eleger Prefeitos.

A bancada do ônibus, como é conhecida, der
ruba todos os projetos destinados a normalizar a si
tuação do transporte coletivo. A técnica da bancada
do ônibus é simples. Todos os projetos que interfe
rem no monopólio das empresas são derrubados
nas Comissões, nunca chegam a plenário. Isto acontece
nas Câmaras Municipais, nas Assembléias Legislativas
e até aqui, na Câmara Federal.

E nós, que somos eleitos para representar o
povo, não podemos fazer nada.

Eu apresentei nesta Casa um projeto de lei que
disciplina a permissão e concessão de serviços de
transporte coletivo, que não vai adiante, está parado.

Só para exemplificar a força do lobby, a ban
cada do ônibus derrubou em 20 anos 342 projetos
de 364 apresentados na Câmara de Vereadores e
Assembléia Legislativa do Rio de janeiro.

Se formos fazer uma pesquisa na Câmara de
Vereadores e na Assembléia Legislativa de Goiânia,
vamos encontrar dados precisos.

E quem sofre com isso é o nosso povo, pobre
e trabalhador. É um martírio diário. Pobre que mora
nos grandes centros, nas grandes cidades, sofre
uma barbaridade.

Por que a questão do transporte urbano no
Brasil é uma tragédia?São décadas e décadas de
descaso, ausência de planejamento urbano, desinte
resse de autoridades, corrupção e incompetência.
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o serviço ·de transporte urbano no Brasil é um
caos. A tarifa é cara o povo e transportado como
gado.

Até aqui em Brasília, uma cidade planejada, o
Governo do PT, vejam Srs. e Srs., não conseguiu
resolver o problema do transporte coletivo.

O Sr. Wagner Canhedo, um caminhoneiro que
conseguiu, há trinta anos, concessão para explorar
linhas de ônibus em Brasília, ficou rico, tão rico que
comprou a VASP, a empresa de viação área do Es
tado de São Paulo. O Estado mais poderoso da
América do Sul.

Isso, graças ao que ganhou em Brasília, trans
portando gente em ônibus.

Vejam, Sras. e Srs. Deputados, como ganham
dinheiro os empresários de transporte urbano.

No dia 5 de agosto de 1998, os empresários de
transporte coletivo urbano do Rio de janeiro compraram
a CONERJ (Companhia d~ Navegação do Estado do
Rio de Janeiro) por 33 milhões de reais.

O consórcio vencedor terá a concessão das
linhas por 25 anos, renováveis por mais 25 anos.
Que mamata! Este consórcio é formado por mais de
cem empresas de ônibus e da construtora Andrade
Gutierrez, segundo o jornal O Globo, edição do dia 6
de fevereiro de 1998. É a concentração do transporte
nas mãos dos empresários de ônibus.

Isto é mais uma prova de como empresários de
ônibus ganham dinheiro à custa da miséria do nosso
povo trabalhador.

Deveríamos instalar nesta Casa uma CPI do
transporte coletivo urbano, para investigarmos a fun
do as empresas de ônibus no Brasil, o péssimo ser
viço prestado e o superfaturamento no preço das
passagens. É uma vergonha vermos nosso povo
trabalhador com salários tão baixos gastar de 30 a
40% do que ganham com passagens de ônibus.

Esta Casa precisa se erguer e vencer os lobistas
que prejudicam aos nossos trabalhos e não permitem
o avanço, o aperfeiçoamento das instituições, para
que possamos oferecer a nossa sociedade serviços
melhores em todos os setores.

Sr. Presidente, solicito divulgação deste pro
nunciamento no programa A Voz do Brasil. Há
necessidade de termos, com a maior brevidade
possível, uma resolução para este problema vergo
nhoso, o qual nem o Governo Federal, nem os
Governos Estaduais e Municipais e, muito menos,
nós, Legisladores, temos dado conta de resolver no
Brasil.

Era o que tinha a dizer, Sr. President0.

o SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - A
postulação é regimental. Portanto, esta Presidência
autoriza a transcrição e publicação do pronuncia
mento de V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Pelo
PMDB, estão inscritos os Srs. Deputados Paulo
Lustosa e Confúcio Moura. Pela ordem de inscrição,
concedo a palavra ao Deputado Paulo Lustosa.

O SR. PAULO LUSTOSA (Bloco/PMDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ouvi há pouco, atentamente, o bri
lhante pronunciamento de um grande homem público,
exemplo maior de cidadania, Deputado Franco
Montoro, falando da urgência urgentíssima daquela
que S. Exa. considera a mãe de todas as reformas:
a reforma política.

Além de concordar com as idéias expostas por
essa figura exemplar da vida pública nacional, eu
agregaria que ao lado dessa reforma política uma
das reformas funaamentais exigidas pela sociedade
brasileira é a reforma do Estado brasileiro. Não es
sas pequenas reformas que têm sido objeto de dis
cussões nesta Casa, como a reforma da Previdência,
votada ontem, a reforma administrativa e algumas
reformas econômicas, mas fundamentalmente a re
forma do Estado em si. É crucial que tenhamos uma
nova definição de pacto federativo. É de urgência
urgentíssima que tenhamos uma nova configuração
do que conceituamos como equilíbrio federativo.

O Brasil, pelas suas dimensões continentais,
pela caleidoscopia de culturas, de problemas, de va
Iares e potencialidades, requer que a ação e a inter
venção do Poder Público sejam cada dia mais próxi
mas ao objeto de intervenção; requer que façamos
com que as ações destinadas a garantir o exercício
pleno da cidadania ocorram próximo aos cidadãos.

Portanto, a descentralização deveria ser uma
das marcas maiores de preocupação de qualquer
Governo. Mas descentralização que envolve tam
bém uma redefinição de certos conceitos. Neste
mundo globalizado, em que alguns buscam o enxu
gamento total do Estado, a redução das funções bá
sicas do Estado como tal, em que encontramos as
posições dos minimalistas, que defendem o Estado
menor possível, e dos corporativistas maximalistas,
que defendem a presença do Estado em quase
todos os locais e todas a cenas, é fundamental que
encontremos um meio termo, o ~hamado Estado
legítimo e necessário.

Dentro dessa configuração, hoje se faz urgente
redefinir o que é serviço público, principalmente neste
mundo globalizado, em que uma série de funções
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têm sido transferidas para a esfera privada, para a
sociedaâe civil.

Ao mesmo tempo, é necessário definir o que é
serviço estatal, quais são os serviços de responsabi
lidade do Estado em si. E, dentre os serviços esta
tais, quais são delegáveis à sociedade civil, terceiri
záveis, sob o controle político da sociedade.

Além de definir o que são os serviços terceiri
záveis, ou delegáveis, é crucial que reduzamos fun
damentalmente algo que ocorre nesta Casa: nós le
gislamos sobre quaisquer assuntos, sem levar em
conta a capacidade da sociedade de estabelecer re
gras específicas que dizem respeito ao pacto social
construído no âmbito das pequenas comunidades.
Aqui se legisla sobre tudo, sem nenhum sentido. É
por isso que neste País algumas leis pegam e outras
não.

Uma vez escrevi um artigo no Jornal do Brasil,
falando sobre um decreto do Governo Federal, de
quinhentos e poucos artigos, que estabelecia regras
relacionadas à produção de derivados de leite.

Esse decreto chegava ao extremo de, num dos
artigos, dizer o que era queijo ricota. Dizia que o ri
cota era um queijo com as seguintes características:
em primeiro lugar, era um queijo com a coloração
entre cremosa e amarelada; segundo, um queijo que
deveria ter uma superfície enrugada, com furos cir
culares, de cinco milímetros, feitos mecanicamente e
que tinha uma densidade entre pastosa e leitosa. E',
finalmente, a consagração do legislador, que o queijo
ricota deveria ter - estava escrito - cheiro: (dois pontos)
característico.

Eu imaginava um cidadão, na roça, e como ele
poderia definir o que era o cheiro característico de
queijo ricota.

Então, aqui, se produzem leis e mais leis a to
que de caixa. Código de Trânsito: existem algumas
cidades na quais, na verdade, será difícil implantar o
próprio código na dimensão em que ele se apresenta.
Aqui, produziu-se uma lei de direitos humanos que
chega ao extremo de produzir determinadas situações,
que não houve sequer uma divulgação da legislação,
que impedem que a própria sociedade assimile
como tal. Ou uma lei de defesa do ambiente que
permite que se possa dar um tiro no fiscal do Ibama
e, se por acaso matá-lo, desde que réu primário, ter
sursis; mas se se matar o jacaré, tem-se um crime
inafiançável.

Então, dentro desse quadro de referências,
este País tem que ser mudado, tem que ser altera
do, modificado, porque é fundamental discutir-se
esse processo, processo de centralização adminis-

trativa. Está aqui o Governo, com essa montoeira de
Ministérios, que não servem absolutamente para
nada, que deveriam ser pequenas agências para for
mular políticas, estabelecer estratégias, estabelecer
controle ou avaliação de resultados. Porque o Go
verno até provou, agora, que uma professorinha,
numa escola qualquer, é capaz de administrar o
Orçamento, e mantém-se aqui uma estrutura
extremamente corrompida, complexa, cara e
incompetente.

Quero concluir, Sr. Presidente - esse assunto
me empolga bastante -, dizendo que esta Casa
deveria voltar-se para essa questão. É fundamental.

Estamos, aqui, presidindo a Comissão de
Reforma Tributária. Mas uma reforma tributária,
sem examinar o problema da reforma fiscal, do pacto
federativo, do equilíbrio federativo, talvez, não redunde
em benefícios mais significativos.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Com
a palavra o Deputado Confúcio Moura. S.Exa. dispõe
de três minutos para seu pronunciamento, uma vez
que o Deputado Paulo Lustosa utilizou sete minutos
do tempo da Liderança do Bloco Parlamentar
(PMDB/PRONA).

O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB 
RO. Sem ,revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria de apresentar a V.Exa. e a todo o povo brasileiro,
especialmente ao do meu Estado, Rondônia, alguns
pontos interessantes sobre a infra-estrutura da
Região Norte brasileira.

Temos ouvido falar muito do programa "Brasil
em Ação·, do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
no qual S. Exa. desenvolve obras que vêm dotar a
Região Norte da infra-estrutura necessária para
equilibrar e combater, com certa justiça, as desigual
dades regionais. Entre a infra-estrutura necessária
para dotar a Região Norte de meios de desenvolvi
mento estão transportes, energia elétrica e comuni
cações. Ontem, estive com o ilustre Ministro dos
Transportes, Eliseu Padilha, a quem solicitei a ime
diata conclusão da pavimentação asfáltica do trecho
Nova Vida, no Município de Ariquemes, à cidade de
Porto Velho, para que todo o eixo da BR-364, um
dos maiores corredores brasileiros de exportação e
modelo de integração bimodal de transporte terrestre
e fluvial, venha a ser concluído nos próximos noventa
dias.

Assim, toda a safra de Mato Grosso poderá
ser escoada, para exportação, através do porto de
Porto Velho e de Itaquatiara, no Estado do Amazonas.
É fundamental que saiamos do discurso para a prática,
a fim de que esse eixo brasileiro de exportação, que
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leva riquezas para a Região Norte e divisas para os
Estados do Acre, Rondônia, Amazonas e Pará, possa
de fato melhorar as perspectivas de desenvolvimento
da nossa Região.

Como o Presidente da Mesa estipulou para
mim um tempo muito curto, de três minutos, sendo
que fui o primeiro hoje a solicitar à Liderança do par
tido a utilização dos dez minutos integralmente,
encerro meu pronunciamento, deixando dois...

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) 
Deputado Confúcio Moura, a Presidência vai con
ceder mais um minuto a V. Exa. e gostaria de infor
má-lo que, pela ordem de inscrição, recebemos ini
cialmente o nome do Deputado Paulo Lustosa e, em
seguida, o de V. Exa. Então, não houve, por parte
da Mesa, nenhuma predeterminação com relação ao
momento de pronunciamento por parte dos Parla
mentares que representam tão bem, nesta Casa, o
PMDB. A Presidência vai conceder mais um minuto
a V. Exa. para encerrar seu pronunciamento.

O SR. CONFÚCIO MOURA - Sr. Presidente,
meu pronunciamento está encerrado. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) 
Deputado Confúcio Moura, a Presidência agradece
a V. Exa. a compreensão.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Dando
prosseguimento às Comunicações Parlamentares,
concedo a palavra ao Deputado Chico Vigilante. Sa
liento que o tempo reservado ao Bloco Parlamentar
(PT/PDT/PCdoB) neste horário das Comunicações
Parlamentares está dividido entre S.Exa. e o Deputado
Walter Pinheiro.

O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT-DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente", Sras. e Srs.
Deputados, acompanhamos ontem nesta Casa a
votação da chamada emenda da Previdência, e ou
vimos as principais Lideranças governistas afirma
rem que ela salvaria o Brasil. Desde ontem, estou in
dagando - e ainda vou continuar fazendo isto por
alguns dias - que Brasil estão querendo salvar. Sal·
var o Brasil para quem? O Brasil dos banqueiros? Dos
latifundiários? O Brasil dos grandes empresários,
sonegadores da Previdência? Seguramente, não é
o Brasil do aposentado, do servidor público ou dos
desempregados.

Sabemos que, se houvesse algo de sério nas
afirmações das Lideranças governistas, teriam
começado a reforma do País pela reforma tributária
e financeira. Essa é fundamental que seja feita. A
sociedade toda, ou quase toda, quer essa reforma.
Infelizmente, aqueles que vão ser prejudicados, os
tubarões da economia brasileira, financiadores das

campanhas milionárias, não querem essa reforma, e
por isso ela não sai.

Agora, é fácil fazer reforma para prejudicar ve
lhinhos aposentados. E o pior é que a mídia inteira
embarca nessa. Nunca se viu mídia tão conivente
como a brasileira, com raras exceções, como é o
caso do jornalista Jânio de Freitas e outros. O que
me deixa mais triste, Sr. Presidente, é verificar a
situação que a classe trabalhadora está vivendo
neste momento, fruto dos desmandos do Sr. Fernando
Henrique Cardoso.

Ontem, ouvimos nas rádios, lemos nos jornais
e vimos na televisão a notícia de que o Ministro Sérgio
Motta estava coordenando o processo de articulação
da aprovação da emenda da Previdência; que o
Ministro Sérgio Motta era o negociador. Por que
estou citando o fato? Para mostrar os desmandos
e a incoerência do Governo Fernando Henrique
Cardoso. Enquanto o Ministro Sérgio Motta estava
a coordenar o processo de compra, de promessas
para a aprovação da emenda da Previdência Social,
ouvíamos aqúi ontem afirmações de Deputados que
diziam estar votando em função do compromisso
que tinham com o Banco do Nordeste - queria saber,
Sr. Presidente, que diabos tem a ver o Banco do
Nordeste com a Previdência. Mas isso foi dito ontem
destes microfones.

Enquanto o Ministro Sérgio Motta coordenava
esse processo, trabalhadores da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos - trabalhadores! Não são
baderneiros, como diz o Ministro - tiveram que ocu
par a ante-sala do Presidente daquela empresa, rei
vindicando melhoria salarial. É um absurdo! Aqui
está o Deputado Walter Pinheiro, sindicalista como
eu - desde 1979 estamos na luta sindical -, que pode
afirmar a veracidade do que digo. Pela primeira vez,
Sras. e Srs. Deputados, vi um grupo de trabalhado
res ocupar a ante-sala de uma presidência para ten
tar conversar com o presidente de uma empresa.
Vejam a que ponto chegamos! Os trabalhadores têm
que ocupar um prédio, correndo o risco de serem
chamados de baderneiros, para tentar conseguir
uma audiência com o presidente da empresa, que
não conversa e não recebe ninguém.

Tive oportunidade de ser dirigente sindical na
época dos Governos Figueiredo e Sarney, passa
mos pelo Collor, de triste memória, e Itamar Franco,
conversamos com todos os Ministros do Trabalho,
mas nunca tinha visto ser necessária a ocupação de
um prédio público, para se conseguir audiência com
um presidente de empresa. Isso nos mostra para
onde estamos indo, que caminhos a sociedade bra-
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sileira está seguindo. Infelizmente, o Governo FHC
resolveu militarizar o processo reivindicatório, de
trabalhadores que querem simplesmente pleitear
melhorias.

Sr. Presidente, por que estou relatando tal si
tuação ao Plenário? Porque ela é estarrecedora.
Este Governo, que não concede uma válvula de es
cape para negociações, está empurrando os traba
lhadores para uma radicalização que não é boa para
o processo democrático, radicalização que os traba
lhadores estão sendo obrigados a adotar. Lembro-me
da época do Ministro Almir Pazzianotto. Quantas ve
zes S.Exa. chamou os dirigentes da CUT para con
versar! E dizia que estava nos chamando para que
tivéssemos uma válvula de escape, a fim de que as
reivindicações não caminhassem para situações
perigosas. É isso o que está acontecendo. Este
Governo não conversa, é autoritário, não tem Ministro
do Trabalho, não se preocupa com as questões
trabalhistas e sociais. É um Governo de patrões,
voltado para os ricos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eraldo Trinda
de) - Concedo a palavra ao Deputado Walter Pinhei
ro. Pelo Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB. S.Exa.
disporá de quatro minutos para seu pronunciamento.

O SR. WALTER PINHEIRO - V. Exa. está rígi
do no desconto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eraldo Trinda
de) - É o que diz o Regimento.

O SR. WALTER PINHEIRO - Espero que o
Regimento seja sempre cumprido, inclusive para que
o relógio tivesse sido considerado corretamente e ti
vessem sido obedecidos os parâmetros na votação
da Comissão da Previdência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eraldo Trinda
de) - Sua reclamação será encaminhada à Presi
dência.

O SR. WALTER PINHEIRO - Isso já foi feito,
mas nada foi resolvido. Estou apenas repetindo-a.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eraldo Trinda
de) - Não vou dialogar com V. Exa. Faça seu pro
nunciamento.

O SR. WALTER PINHEIRO - Tenho esse di
reito, pelo menos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eraldo Trinda
de) - A Presidência já disse que não vai dialogar
com V. Exa. sobre o Regimento e gostaria que V.
Exa. fizesse seu pronunciamento.

O SR. WALTER PINHEIRO - Comigo V. Exa.
dialoga, como inclusive reduz o tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eraldo Trindade)
- Não estou dialogando, Sr. Deputado, estou
pedindo a V. Exa. que faça o seu pronunciamento.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT-BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero, antes de iniciar'meu pronun
ciamento, registrar que o fato de os trabalhadores
dos Correios terem ocupado a Presidência, salas e
ante-salas do Congresso, como muito bem disse o
Deputado Chico Vigilante, foi exatamente conse
qüência da intransigência, do autoritarismo daqueles
que acham que é possível, na base da ditadura, na
base da negação, na base de uma atitude de des
monte da empresa, não negociar com os trabalhado
res dos Correios, mas com aqueles que querem o
filé mignon das atividades hoje exploradas pelos
Correios.

Portanto, mais do que lícita, é correta a ação
dos trabalhadores dos Correios, que buscam canais
para discutir direitos, questões e relações de' traba
lho que estão sendo violentamente negadas por
esse Ministro, que sabe negociar a compra de votos
para aprovar a reforma da Previdência, mas baixa
ordem para que a empresa não negocie com seus
trabalhadores. E até serviu, como lembrou muito
bem o Deputado, como cabo eleitoral para conduzir
a compra de votos pela reeleição, em episódio que
esta Casa resolveu não apurar; agora ameaça cas
sar Deputado envolvido em tumulto, mas não se dis
pôs a fazer sequer apuração mais detalhada para
mostrar a vinculação entre a compra do voto e a
ação do Ministro Sérgio Motta.

Outro tema, Sras. e Srs. Deputados, sobre o
qual quero falar nesta tarde, refere-se ao Proer, pro
grama para o qual o Governo sempre encontra di
nheiro. Só não há dinheiro para a Previdência e para
a saúde, a não ser que se façam as reformas, diz o
Governo. Pois bem. Diziam que o Proer destinaria
recursos para tentar salvar o sistema financeiro,
para evitar o colapso, o caos, e também havia o ar
gumento de que parte dos recursos aplicados se
destinariam a preservar empregos, uma vez que vá
rios bancários perderiarn o emprego por conta do fe
chamento das agências do Banco Nacional, do Ba
merindus e do Banco Econômico da Bahia.

Pois bem, Sras. e Srs. Deputados. O Banco
Excel, que recebeu de presente a banda boa do
Econômico, está promovendo demissões em todo o
Norte e Nordeste, em particular na Bahia, contra
tudo que diziam antes. Diziam que os recursos desti
nados ao PROER também serviriam para a manu
tenção do nível de emprego, repito. Ora, com os 20
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bilhões injetados nos bancos seria possível inclusive
criar um volume cada vez maior de empregos para
combater o desemprego que assola nosso País.

E mais ainda, Sras. e Srs. Deputados, o Sena
do aprovou um projeto do Senador Antônio Carlos
Magalhães que proibia a demissão de trabalhadores
daquelas entidades que estavam sendo beneficiadas
pelo PROER. Mas esse projeto está parado. Naque
le momento ele foi utilizado inclusive como mecanis
mo para justificar a canalização de dinheiro público
para resolver falcatruas da iniciativa privada. E o
projeto está paralisado!

O Senador Antônio Carlos Magalhães é Presi
dente do Congresso Nacional e tem influência sufi
ciente para que a matéria tramite nesta Casa. Mas,
independentemente disso, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, estamos colhendo dos Deputados
assinatura para o pedido de urgência a fim de que
prossiga a tramitação dessa proposição. Funcioná
rios de instituições bancárias, em particular do Excel,
neste exato momento estão sendo demitidos, depois
de terem sido explorados durante anos; a lógica por
trás disso, dizem, é o "enxugamento" do Excel.

Esse banco está sendo "enxugado" pela de
missão de funcionários! E cada vez mais se expande
o esquema do futebol, a compra de jogadores para
obter lucro...

Portanto, apelo para os Srs. Deputados no
sentido de que façamos tramitar esse projeto e am
pliemos as denúncias contra o desemprego gerado
pelos bancos que se beneficiaram com o Proer.

Sr. Presidente, termino, como se pode constatar,
estritamente no tempo a mim destinado.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Con
cedo a palavra ao Deputado Herculano Anghinetti.

O SR. HERCULANO ANGHINETTI (PPB 
MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, em pronunciamento
recente, nesta tribuna, denunciamos a absurda
idéia de se aumentar a participação das empresas
estrangeiras na composição acionária das empresas
nacionais de transporte aéreo. Dos 20% hoje exis
tentes, passaríamos para 49% de participação, com
repercussões notáveis no mercado da aviação
comercial brasileira.

Na oportunidade, didaticamente expusemos todas
as mazelas que tal medida acarretaria em termos de
sobrevivência de nossas empresas nacionais, de se
gurança do vôo, de preços e tarifas, com o compro-

o metimento irreversível desse setor estratégico de
nosso País, associado ainda aos mais altos interesses
da soberania nacional.· E nesse sentido, Sr.

Presõente, enfocamos o mau exemplo da American
Airlines, nas suas investidas para controlar mercados
afluentes, sobretudo na América Latina, abocanhan
do vorazmente parcelas importantes do capital das
empresas nacionais, estabelecendo novas e desi
guais composições acionárias.

Vejamos, a propósito, o que nos diz a revista
IstoÉ desta semana, na sua coluna "Em foco": "A
American Airlines quer a TAM, mas eu continuo
comprador', declara o Comandante Rolim, Presidente
daquela empresa, deixando claro o interesse da
companhia aérea americana.

Isso reflete toda a tensão reinante no setor da
aviação comercial brasileira nos dias de hoje.

Estamos convencidos de que por trás dessas
parcerias se escondem intenções monopolísticas,
fontes inesgotáveis de grandes lucros, consideráveis
em mercados globais de baixos custos. Tudo isso,
Sr. Presidente, contrapõe os interesses nacionais,
que deveriam ser expressos na qualidade do trans
porte oferecido, na segurança de vôo e também nas
tarifas acessíveis.

E hoje, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
vemos a nossa tese prosperar, quando vemos o
Governo recuar nas suas pretensões, desistindo de
aumentar de 20% para 49% a participação acionária
do capital estrangeiro nas empresas aéreas nacionais.
Em nossa avaliação, prevaleceu o bom senso, isto é,
o resguardo necessário de nossas empresas contra
o ataque do capital estrangeiro, reforçando-se nosso
mercado e criando-se possibilidades de competição
em bases mais aceitáveis e equilibradas.

Queremos, nesta oportunidade, parabenizar o
Governo, que soube compreender a questão na
hora certa.

Quero aproveitar o tempo que me resta para
perguntar às autoridades responsáveis pelo tráfego
aéreo brasileiro se já está sendo tomada alguma
medida no tocante à nossa preparação para enfrentar
o "vírus do milênio". Todos sabemos que desde os
sistemas de computação utilizados em nossos gabi
netes até os sistemas mais complexos de automação
bancária, passando também pelo sistema de trans
porte, todos os nossos computadores estão progra
mados para contarem os anos em apenas dois dígitos.
Assim, do dia 31 de dezembro de 1999, passarão
para o dia 1º de janeiro de 19OO! Nossos computa
dores não estão preparados para ingressarmos no
próximo milênio.

Nos Estados Unidos, as autoridades do setor
aeronáutico já estão preocupadas com isso há muito
mais tempo e procuram desenvolver novos sistemas
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e novas metodologias, com o objetivo único de evitar
um colapso no transporte e no controle do tráfego
aéreo norte~americano naquele reveillon. Até agora
não ouvi qualquer autoridade brasileira responsável
por esse setor manifestar-se. Quero crer que medi
das estejam sendo adotadas neste instante em que
me pronuncio nesta tribuna, porque, se nada for fei
to, a partir do dia 31 de dezembro de 1999 os com
putadores dos centros de controle do tráfego aéreo
não aceitarão planos de vôo, reservas serão cance
ladas e teremos o caos instalado. Não sabemos pre
ver a gravidade da situação que se instalará nesse
dia. Acidentes poderão ocorrer, e transtomos.certa
mente ocorrerão.

Venho fazer um apelo, nesta oportunidade: se
nossas autoridades encarregadas desse tema já
estiverem empreendendo iniciativas com o objetivo
único e exclusivo de evitar esse problema, que se
manifestem e tragam a esta Casa as necessárias
informações. Que as tragam ao nosso grupo de tra
balho, no âmbito da Comissão de Economia, porque,
preocupados, estamos levantando- dados em todo o
território nacional sobre a situação do transporte, do
controle e da segurança do passageiro.

Façamos desta Casa o que ela deve ser: a caixa
de ressonância da vontade popular.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO (PFL-PB.

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há vinte anos a
população campinense acalenta o sonho da criação
da Universidade Federal de Campina Grande
(UFCG). A comunidade universitária - segmento di
retamente envolvido na discussão - ao longo de todo
esse tempo tem-se mostrado ansiosa quanto à insta
lação da nova unidade, dada a infra-estrutura exis
tente no Município.

A Universidade Federal da Paraíba mantém
naquela cidade seu Campus 11, que abriga cursos na
área tecnológica, humanística e de saúde. O que se
deseja agora é que seja autorizado seu desmembra
mento com a conseqüente criação da UFCG.

Forçoso é que se reconheça terem sido dados
passos concretos em direção ao objetivo. Em 1996,
o Senhor Ministro da Educação, Paulo Renato Sou
za, esteve em Campina Grande para assinatura do
ato de reconhecimento da Universidade Estadual da
Paraíba, quando, mais uma vez, deparou com o pe-

dido de constituição de comissão -:,"'oecifica para
emitir parecer sobre o assunto.

Em 1997, Comissão do Ministério da Educação
e Desporto visitou o Campus 11 para vistoria técnica,
após o que deveria apresentar relatório conclusivo
no prazo de trinta dias. O documento foi elaborado,
porém, a Pró-Reitoria para Assuntos do Interior
(PRAI), órgão auxiliar da direção superior da UFPB,
identificou algumas lacunas na composição da futura
UFCG, para o que está buscando contribuições não
só no meio acadêmico, mas também entre aqueles
que se preocupam com o tema. Assim, achamos
oportuno anexar a este pronunciamento o Relatório
da Comissão do MEC sobre a viabilidade da criação
da UFCG, corrigido pela Pró-Reitoria de Assuntos do
Interior - PRAI -, no que diz respeito às lacunas e
distorções constantes do documento original e que
também irei fazer chegar às mãos do Excelentíssimo
Senhor Ministro da Educação.

Olhando sob outro enfoque, é oportuno lembrar
que a criação da UFCG não acarretará custos adi
cionais aos cofres públicos, quer com despesas de
pessoal, quer com instalações físicas, tudo, inclusive,
de acordo com avaliação do próprio MEC. Parece
nos assaz necessário, no presente momento, posi
cionamento político contundente para que a nova
universidade saia do papel. E é baseado nisso que
rogo aos Excelentíssimos Senhores Presidente da
República e Ministro da Educação e do Desporto
que enviem, para apreciação do Congresso Nacional,
projeto de lei criando a Universidade Federal de Cam
pina Grande a partir do Campus 11 da Universidade
Federal da Paraíba.

Srs. Deputados, Campina Grande é o segundo
Município mais populoso do Estado da Paraíba, e
importante pólo de atração de jovens que buscam
formação universitária. Somente esses fatos são
razões bastantes para o empenho em criar sua pró
pria universidade. A par disso, é mister que se invista
em educação para que o nível socioeconômico da
população cresça de maneira satisfatória e igualitária.

Inúmeras vezes ocupei a tribuna da Câmara
dos Deputados para fazer veementes apelos ao
Governo Federal no sentido de dar corpo aos an
seios da população de Campina Grande no que diz
respeito à criação de sua universidade. Desta feita,
esperamos que tal desejo encontre guarda nos mi
nuciosos planejamentos elaborados pelo Ministério
da Educação.

Houve ocasião em que a bancada da Paraíba,
com todos os seus matizes, irmanou-se buscando
uma resposta positiva do Poder Executivo para o pe-
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dido protocolizado junto ao MEC em julho de 1996. da Universidade Federal de Campina Grande. E,
É chegada a hora, mais uma vez, de envidarmos sem sombra de duvidas, um gesto de reconhecimen-
esforços para sensibilizar as autoridades públicas to pelo que os campinenses, ao longo de sua brava
competentes. história, já contribuíram. E é, afinal, um estimulo

Concluindo, Sr. Presidente, enfatizo que é um para que façam muito mais.
dever de justiça para com a minha terra a instalação

RELATÓRIO

DA COMISSÃO DO MEC

SOBRE

A VIABILIDADE

DA CRIAçÃO

DA UFCG
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Ao apresentar à comunidade acadêmica o documento final da Subcomissão Especial que analisou a
transformação do Campus II da UFPB em Universidade Federal de Campina Grande. o ex-reitor. Prof. Neroaldo Pontes de
Azevedo. assim se expressou: .. Um fruto da maturidade. eis como pode ser qualificado o documento ora divulgado. Maturidade
politica das instâncias da Administração Superior da UFPB - Conselho Universitário e Reitoria - ao colocarem o papel social da
universidade como referência maior quando da discussão sobre o desmembramento da UFPB ...Maturidade acadêmica da
comunidade universitária ao panicipar. sem falsos consensos. mas também sem polarizações ou extremismos desnecessários. de
um debate franco. quando os posicionamentos divergentes puderam ser explicitados ... Maturidade da Comissão. constituída pelo
Conselho Universitário para coordenar o processo ... cuidando que fossem propiciadas condições para o aprofundamento do tema
e para a participação da comunidade acadêmica ... Maturidade da Subcomissão Especial por entender que o projeto de criação da
UFCG deve representar... uma construção coletiva da soci~dea que essa instituição irá servir:'

O Prof. Neroaldo Pontes de Azevedo fala de "fruto da maturidade" pois a idéia de se ter em Campina Grande
uma instituição à pane da UFPB. coincide com o tempo de criação da própria Universidade.

Por razões sociológicas. políticas e históricas. Campina Grande sempre foi independente e autônoma com
relação ao Estado como um todo nos mais diferentes campos de atividades. o que não poderia ser diferente para o ensino de
terceiro grau.

O desejo de sediar uma universidade federal acentuou-se com a instalação do polo tecnológico e da panicular
atenção dada à formação de recursos humanos de alto nível no.setor. Posteriormente. com o processo de interiorização da UFPB.
Campina Grande. sede da Pró-reitoria para Assuntos do Interior (PRAI), adquiriu o status de uma verdadeira ··mini-reitoria··.
dada a dimensão de sua responsabilidade e o alcance dos trabalhos desenvolvidos junto aos demais cinco campi do interior.

Várias tentativas foram experimentadas para conseguir o intento. inclusive no Congresso Nacional(1975. 1984
e 1989).Em 1992. comissão instituída pela então Secretaria Nacional de Educação Superior do Ministério da Educação e do
Despono (SENESUIMEC), atestou a viabilidade técnica do desmembramento da UFPB em duas instituições. uma com sede em
João Pessoa. incIuindo os campi de Areia e Bananeira. e outra com sede em Campina Grande. responsável pelos campi de Patos.
Sousa e Cajazeiras. A Comissão concluiu seu trabalho recomendando o desmembramento. adiantando inclusive que sua
consecução não implicaria em acréscimos significativos de despesas.

Na comunidade acadêmica. a questão foi retomada com maior fõlego em março de 1995. Por proposm do
Magnifico Reitor. o Conselho Universitário constituiu comissão com o objetivo de "promover e ampliar a discussão sobre o
desmembramento da UFPB-. Para assessorá-Ia foram constituidas as subcomissões de Assuntos Juridicos. Orçamentários.
Administrativos e Acadêmicos. Foram realizados debates e estudos em todos os campi da UFPB. concluindo. após oito meses de
trabalho haver indicativos favoráveis que apontam para a viabilidade de criação da UFCG. a panir do Campus 11 de CampIna
Grande. onde foi possível detectar uma boa aceitação para a idéia. fonemente fundamentada na infra-estrutura predial.
administrativa. laboratorial e acadêmica instalada.

Em 05 de fevereiro de 1996. o Conselho Universitário em reunião e~1raordinária aprovou o relatório da
Comissão de Desmembramento.

Com base nas observações feitas ao trabalho da Comissão de Desmembramento. o Reitor. em março de 1996.
instituiu SubconUssão Especial para "promover estudos complementares com vistas à criação da UFCG-. O documento gerado
"UN1VERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - ELEMENTOS PARA A SUA lMPLANTAÇÃU·. após receber
reparos pela comunidade universitária. pelas lideranças politicas e pelos segmentos representativos das comunidades municipal e
estadual. foi enviado em 23 de julho de 1996 ao Sr. Ministro da Educação e do Despono para apreciação.

Durante o segundo semestre de 1996 foram coletados e consistenciados todos os dados necessários à avaliação
do desmembramento pretendido. os quais estão subsidiando a Comissão criada pela Ponaria W O14 de 20 de março de 1997 pelo
Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação e do Despono para "verificar a existência de condições que
viabilizem a criação da UFCG. por desmembramento da UFPB-.

Este breve histórico da matéria em questão. mostra que todo o processo vem ocorrendo sem atropelos. com o
envohimento de t~s quantos podem e devem opinar. passando pela comunidade acadêmica. pela sociedade campinense e por
todo o cidadão paraibano. pois no fundo. trata-se de uma questão do Estado da Paraiba

2. ANÁLISE DA PROPOSTA

A Comissão analisou a Proposta de criação da Universidade Federal de Campina Grande de forma abrangente.
Além de avaliar a infra-estrutura existente. tanto a instalada no Campus 11 da UFPB quanto a do municipio. procurou !C\'anmr as
possíveis conseqüências do desmembramento sobre a própria Universidade Federal da Paraíba.
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2.1. INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO

Campina Grande destaca-se há décadas como polo educacional de ni\'el superior e de Ciência & Tecnologia.
Em 1957. foi cnada pela prefeitura municipal. a Fundação para o Desenvolvimento da Ciência e da Técnica

(FUNDACT). precursora das fundações de amparo à pesquisa do pais.
A fUNDACT desempenhou imponame papel na implantação do ensino superior em Campina Grande:

inicialmente na Escola Politécnica. que deu origem ao atual Centro de Ciências e Tecnologia do Campus 11 da UFPB. e mais
Wdc na Uni\:~rsidadc Estadual da Paraiba à qual serviu de base institucional.
se emanam. Sua ação administrativa tem obtido. como resultado. uma melhor e:-.:plicitação de critérios para a análise das
questões que envolvem a tomada de decisões relativas à estrutura educacional do pais. Tudo isso tem dado suficiente respaldo ao
trabalho que o Conselho Nacional de Educação vem executando. apoiado pela Secretaria de Educação Superior do MEC.

Ora. é à luz deste momento histórico de definição de conceitos. de melhoria dos procedimentos administrativos. que o
pleito da UFPB se coloca. no sentido de criar a Universidade Federal de Campina Grande.

A Comissão encarregada do exame da matéria não deixou de considerar tudo isso. bem como os trabalhos que
precederam o seu. sejam os da primeira Comissão do MEC. de 1992. sejam aqueles das comissões internas da UFPB. Além
disso. a Comissão teve presemc. o tempo todo. a legislação brasileira relativa. seja à implantação de wna nova universidade. seja
àquilo que de uma uni\'ersidadc se espera.

E chega ao parecer final de que o Campus 11 da Univenidade Federal da Para,1Ja, sihlado em Campina Grande,
IDrf amplas e concretas condições de se constituir como uma universidade.

Os qualificados recursos humanos que possui. a pesquisa relevante que apresenta em vários setores do conhecimento. o
ensino que ministra. a atividade de extensão que desenvolve. o admirável serviço que presta na área da saúde. a área fisica de que
desfruta. o apoio que tem de toda a comunidade local. em autêntica e vibrante ressonância com a comunidade acadêmica. tudo é
garantia de condições favoráveis e de pleno êxito. Mais: se se considera a tea1idade brasileira. a possivel futura Universidade
Federal de Campina Grande já se posicionará muito bem no elenco das universidades federais. quaisquer que sejam os critérios
de avaliação aplicados.

3. RECOMENDAÇÕES

A Comissão. embora adstrita aos termos da Portaria de sua constituição. entende poder expressar algumas opiniões a
respeito da possivel futura Universidade Federal de Campina Grande.

Inicialmente. caso a universidade venha a se constituir. entende a Comissão dever ela fazer um grande esforço para se
dar conta de que se trata de uma "nova universidade" e não. o mero desmembramento da Universidade Federal da Paraiba.

Isto significa desenvolver um trabalho à luz de uma visão administrativa-gerencial condizente com os dias de hoje.
condizente com a autonomia universitária que. se espera. virá a qualquer momento.

Rccomenda« partic:ular atenção à estrutura organizacional proposta que. além de não inovar. exige o aumento no
número de cargos de direção e de ful\ções de confiança e não privilegia as atividades-fim da instituição.

Chama muito atenção o elevado número de docentes e técnicos-administrativos. seja na UFPB como um todo. seja nas
duas instituições separadas. Se se considerar os parâmetros nacionais. a quantidade de recursos humanos está muito acima da
média e. queremos crer. também acima das reais necessidades.

Finalmente não deixa de preocupar a Comissão o fato de a nova universidade vir a constituir-se apenas do Campus 11 da
UFPB. Sabemos ser um expresso desejo dos vários campi do interior e basear-se sua vontade em razões de ordem sociológica e
cultural. Mas. ao administrador que não está diretamente ligado ao problema ou vivenciando-o. não deixa de causar espécie.
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Em 1967. foi criada a Associação Técnico·Cientifica Ernesto Luiz de Oliveira Júnior CATECEL). de dirello
pnvado. para promover a realização de pesquisas em geral. com ênfase nas areas de elemcidade. eletrônica. hidràulica. mecãnica
e engenhana Civil. Coube a ATECEL instalar o primeiro computador no Estado.

Campina Grande sedia hoje. enue outras. as segwntes instltuiçõcs voltadas ao desenvolvimento cientifico e
tecnolÓgiCO:

· Fundação Parque Tecnológico da Paraíba:
· Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraiba:
· Associação de Empresas de Base Tecnológica:
· Secretaria Regional da SBPC:
· Centro Nacional de Pesquisas do Algodão da EMBRAPA:
· Núcleo de Desenvolvimento de Software para Exportação

do Programa SOFTEX 2000 do MCT:
· Museu Vivo de Ciência e Tecnologia da Prefeirura:
· Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano
Franco do SENAI: .

· Federação elas Indústrias do Estado da Paraíba.

É neste conte:l."to fénil. altamente propicio a cooperações interinstitucionais. que a Universidade de Campma
Grande será implantada. atuando como elemento aglutinador·e facilitador na execução de açõcs que visem o progresso social e
econõnuco da região.

2.2. INFRA-ESTRUTURA DO CAMPUS II DA UFPB

Todos os dados da Universidade Federal da Paraiba foram fornecidos pela Coordenação de Est:ltísllca e
Informática da Pró-Reitoria de Planejamento e a maioria referem-se ao ano de 1996. Dados de outros anos. quando referidos.
serão destacados.

2.2. t. ENSINO

2.2.1.1. GRADUAÇÃO

o ensino de graduação foi ministrado em 20 cursos. 13 ofenados pelo Centro de Ciências e TecnologiaCCCT).
6(seis) pelo Centro de Humanidades(CH) e um pelo Centro de Ciências Biológicas e da SaúdeCCCBS). representando
a roximadamente um uano do total de cursos de gr:1duação eXIstentes na UFPB.
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Foram oferecielas 969 vagas (21.83% do total) aos 3.742 inscntos no vestIbular (20AI%). corrcspondendo
aproXimadamente a 3.& candidatos por vaga. um pouco abaIxo dos 4.1 candidatos por vaga da UFPB como um todo.
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Para um toml de 3.9()~ alunos matriculados no segundo semcstre (23.1%) ocorreram 339 diplonmçães (15.~%).

O Quadro I - Cursos de Graduação do Anexo mostra a distribuição do alunado pelos divcrsos cursos de
graduação da Universidade Federal da Paraíba em 1996.

2.2.1.2. PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU

O ensino de pás-graduação "strieto-sensu" foi ministrado em 10 cursos dc mestrado (29A% do tomll c em :!
cursos dc doutorado em en2cnharia C33A%). uc !Itê 1993: eram os únicos na área cm toda a reltião Nordcstc.
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No mestrado matncu1aram·se 378 alunos (33.6%) tendo sido defendidas e aprovadas 86 dissenaçõcs (31.5%).
No doutorado 52 alunos (66 0%) com 8 dissenaçõcs defendidas e a rovadas /80.0%),
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o Quadro II - Cursos de Pos-Graduação Stricto-Sensu do Anexo mostra a distribuição do alunado pelos
divcrsos cursos de pás-graduação stncto-sensu da Universidade Federal da Paraiba em 1996.

2.2.1.3. PóS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU

o Quadro III - Cursos de Pós-Graduação l.ato-sensu do Anexo relaciona os cursos em funcionamcnto c
prcvistos para 1997,

Os Centros de Campina Grande ofenarfio 10 cursos (23.8% do total) com um total de 180 vagas (17.·W.).

2.2.2. PESQUISA

Por razõcs históric:JS a atÍ\idade de pesquisa em Campina Grande concentra a maior pane do esforço
acadêmico na área de engenharia. destacando-se as seguintes linhas de pesquisa:

· eletro-cletrónica e telecomunicações:
· sistemas de computação:
· química e engenharia quimica:
· materiais cerâmicos:
· desenho industrial:
, fontes não convencionais de energia:
· recursos lúdricos. meteorologia e irrigação:
· tratamento de água e saneamento:
· tecnologia mineral.

Os dados de 1966 apontavam a existência de 36 grupos de pesquisa consolidados. a grande maioria voltados à
área das engenhanas. conforme se constata no Quadro IV • Grupos de Pesquisa do Anexo.

O programa institucional de bolsas de iniciação científica é outro item merecedor de referência. Em 1995
foram concedidas 183 dessas bolsas. com fone predominio da área tecnológica (\~5 bolsas I. 1mponanrc notar também que. dos
99 doccntes responsávcis pela oncntação dos bolsistas. nada menos do que 7~ eram doutores e os demais. mestres,

Os recursos aplicados cm pesquisa. no período de 199~ a 1996. na Uni\'ersidade Federal da Paraiba foram os
seguintes:
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A integração de uma universidade no meio soci:tl em que atua fC\'ela-se panicularmente em sua ati\idade de
ell.1ensâo e. também nesse aspecto. o c::ampus de Campina Grande destaca-se com louvor.

São numerosas as "relações de parceria" com 'órgãos públicos. setor produtivo e outras entidades da região e da
cidade. Todos os Centros acadCtnicos paniciparam desse esforço. Em 1995, havia oito grupos de ell.1ensâo no Centro de
Humanidades. cinco no de Ciências e Tecnolol?Ía e no no de Ciências Biolól?Ícas e da Saúde.

Relevante também a eXlslêncla de um programa de bolsas de extensão que. embora modesto. mdica o propósito
de intensificar esse empenho de integração universidade-eomunid:tdc.

2.3. QUADRO DE PESSOAL

2.3.1. PESSOAL DOCENTE

o corpo docente de Campina Grande é constituido de 686 professores ativos (26.7S% do totai). concentrados
em sua maioria (393) no Cemro de Ciências e Tecnologia.

Com relação li sua qualificação. os indicadoreS mosrrados no quadro a seguir. ell.-pressam a preocupação da
UFPB com a capacitação de seus docentes.

CENTRO DEPTO TlTI.JL,A :ÃO TOTAL
GRAD ESP MES OOU

CCT Ciências Atmosféricas 09 )O 19
CCT En2cnharia Química 07 ~ 19 09 39
CCT Física OI 04 17 ()4 26
CCT En2enh:ma Civil 03 20 05 13 41
CCT En2enharia Elétrica OJ 26 30 57
CCT Sistemas e Computação 03 15 09 27
CCT En2enharia Agrícola 02 03 IS 11 34
CCT En2enharia Mecânica 05 14 15 07 41
CCT Mineração e Geololtia OS 06 OS 22
CCT Matem:llica e Estatistica 07 02 24 10 43
CCT En2enllana de Materiais 02 12 ~ 18
CCT Desenho Industrial 06 02 05 OI 14

CCT TOTAI. 00 CENTRO 32 62 161 126 381
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CH Educação 07 08 12 0\ 28
CH SoclOlo2l3 e Anlrooolo2l3 02 08 17 05 32
CH Econotnla e Financas OI 04 13 05 23
CH Anes 1i 05 OI 17
CH Adnnrustracão e Contabilidade OI 03 15 19
CH Letras O~ lO 14 02 30
CH História e Geografia OI 06 09 OI 17
CH TOfAL 00 CENTRO 27 44 80 15 166
ccas Medicina lnlerna 10 30 10 02 52
ccas Clínica CiriJrgica 04 19 OI 24
ccas Malemo Infantil 10 08 04 22
ccas CiênCias aioló~cas 06 12 10 01 29
CCBS TOfAL 00 CENTRO .-_ ... - , 30 -.- 69 24 04 ' ,127 ..><-

TOfALGERAL ... :~::': ':::..~ ::',' ..... 89 00
-' 115 265 ' 145 ,674, ..

.....

Também nesse aspcc:IO. é grande a predominânCIa da arca tecnológtca. onde o percentual de docentes com
doulorado alinge 22.] 7"10 e o de mestres 52.66%.

Como resultado do bom nível do seu corpo docente. a produção intelectual gerada em Campina Grande
representa um apreci:Í\'el percenlual da que é gerada na Unh'ersidade da Paraíba. de\'endo-sc destacar. como já foi moslrado. as
disscrtações inerentes aos cursos de pós-graduação strieto senso.

O Quadro V - Docenles em Capacitaçilo mostra que 165 docentes. 201% da força de lrabalho lotada no Campus
11. estão afastados para C:lpacitação. sendo 127 no pais e 38 no extenor. Mais wna vez o Cenlto de Ciência e Tecnologta pula na
frente. Seus 102 docentes. representam mais de 60% dos afastados.

Para a\'3Iiar se o tamanho do quadro docenle lotado em Campina Grande é o adequado. foi utilizada a mesma
metodologia que a Secretaria de Ensino Superior emprega quando do dimensionamento dos quadros da Universidades Públicas.

. 'dcalded . di cu! do de I . de h'ou seia. o numero I ocentes esta retamenle \1n a ao a unos por area con ectmenlo.
CENTRO CURSO AREA REL.ALUIDOC ALUNOS DOC IDEAl;
CCT CiênCl3 da ComPlltaeào CET 09 299 33

Couros e Tan:mteS CA 09 036 04
Desenho Industrial CSA 12 073 06
Enl!.enbarta Amcola CA 09 126 14
Enl!.Cnharia Chil ENG 09 .J6O 51
En~enharia de Maleriais ENG 09 179 20
Engenharia de Minas ENG 09 158 18
Enl!enharia ElétriC:l ENG 09 517 57
Enl!.enharia Mec:iniC:l ENG 09 348 39
Enl!.enharia Química ENG 09 222 25
Fisica CET 09 000 00
Malemálica CET 09 )]7 13
Meteorolol!.Ía CET 09 110 12
TOfAL 00 CENTRO 2.645 393 292

CH Adnurustração CSA 12 369 31
CiênCIas Econômicas CSA 12 321 27
CiênCIas SOCIaIS CH 12 217 18
Históna CH 12 159 13

Lelras LLA 12 159 13
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Pedagogm CH 12 100 08
TOTAL 00 CENTRO 1.325 165 110

CCBS Medicina CS 06 31)4 128 61
TOTAL 00 CENTRO --364 128 61
TOTALDO CAMPUS]I. .. " ........ 4;)34-· 686 463

Os números acima evidenciam que o atual quadro docente do Campus 11 esta maior que o considerado como
ideal. segundo os parâmetros utilizados pela Secretaria de Educação Superior. A nova universidade. se viabilizada. teci que fazer
um esforço para abrir novos cursos. ampliar o número de vagas dos atuais ou. não repor os atuais e futuros cargos vagos. para
adequar. a médio prazo. seu quantitativo docente.

2.3.2. PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

A Universidade Federal da Paraiba. segundo informações coletadas em abril de 1997. possui um total de 5.577
servidores técnicos-administrativos ativos distribuídos r nível. conforme o dro a se .r:
~ Il€ IEJMDOIIOA1WOI_ ..mUI

~_·TO"LIlEI.sn

Uma análise superficial. evidencia o alto grau de "terceirização" das alJ\idades de apoio que. sc por um lado
coíncide com a atual política de pessoal do Governo Federal. por outro. compromete o orçamento de CUstCIO da Univcrsidade.

Especificamente no Campus n. estão em atividade 1.207 servidores (21.6% do total). distribuídos por local
segundo o quadro abaíxo'

LOCAL NUMERO PERCENTUAL
Pró-Reitoria -oara Assuntos do Interior 187 15.49
Sub-Prefcítura 131 10.85
Biblioteca 53 ·U9
Restaurante Uníversltario 34 2.82
Hospital Universitirio Alcides Carneiro 209 17.32
Núcleo de Processamento de dados 41 3.40
Creche Pré-Escola 25 2.07
Centro de Humanidades 98 8.12
Centro de CiênCIas Bíoló/ticas e da Saúde 89 7.37

Centro de Ciências e Tecnololtia 340 28.17

TOTAL 1.207 100.00

Com os dados de pessoal e alUDado. fOI POSStve1 constnur alguns mdicadores. os qllaJs têm sido utilizados em processos
de avaliação de estnuuras universítárias.

O que se constata de imediato é que o desmembramento da UFPB. se concretizado. praticamente não altera os valores
dos indicadores levantados. a r dos mesmos estarem muito a ém do deseiado
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2•.t. ESTRUTURA DE APOIO

2.H. PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS DO INTERIOR

Campln:l Grande é a sede. desde 1979. ano de sua implantação. da Pró-Reiloria para Assuntos do Interior
(PRAl). órgão aILxiliar da dIreçào supenor da UFPB. a quem cabe coorden:lr as atividades acadênuco-admirustrativas dois seis
campl do mtenor.

Sua estrutura organizacion:ll contempla as coorden:lç(ies setoriais de Planejamento e Desenvolvimento. de
Graduação. de Assuntos Comunitários. de Assuntos Admimslrativos e de Controle Acadêmico. além da Sub-Prefeitura
Universll.:iria e as Assessorias Jurídica e de Comunicação. Também se faz presente no Campus Il a Pró-Reitoria Adjunta de Pós
Graduação e Pesquisa. vinculada diretamente à direção superior da UFPB. a qual fiscaliza e supervisiona os cursas de Pós
Graduação e as anvidades de pesquisa.

Pela sua CSlIUrura organizacional. pela abrangencia de suas atribuições e competencias e. notadamente pela sua
e:.;periência. a PRAl sera naturalmente o nucleo da furura reitoria. facilitando slgnificallvamente a implantação da nova estrurura
universitária.

2A.2. BIBLIOTECA

A biblioteca setorial do Campus II possui um acel'\'o de S5AOI volumes - 42.569 titulas -. o que corresponde. a
grosso modo. a 21 volumes por aluno matnculado. número modesto mas que não destoa da maioria das instituições universlt.:irias
n:lclon:lis.
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Não eXlslem elementos para se a\'aliar a atualidade do acel'\'o. como por exemplo. o dispêndio anual para a
aquisição de livros c assinatura de periódicos.

A bibliotcca presta todos os sel'\'iços de eonsulta e empréstimo. referências bibliográficas e acesso a bases de
dados nacion:lis c estrangeiras. Além do pessoal de apoio. a biblioteca possw oito bibliotccanos.

2•.t.3. NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO

o Núcleo Setorial de Computação (NSC). é um órgão suplementar da Reitoria. sob supervisão da Pró-Rcitona
de Planejamento e ligado administrallvamente á Pró-Reitoria para Assuntos do Intenor.

O NSC conta com um computador mM 4381 e laboratórios de microinformática para executar. em sua
maioria. tarefas acadêmicas das disciplinas cUrriculares dos cursos de graduação e dos projetos de pesqwsa da pós-graduação.
Também apoia os setores administrativos nas atividades de gerenciamento e tomada de decisão. através dos sistemas ali
desem'olvidos.

Não foram passados à Comissão elementos suficientes para avaliar a real eSU'Urura de informática existente no
Campus 11.

:U•.a. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO

Trata-se da principal unidade de atendimento à saúde na região sob influência de Campina Grande. e que
abrange nada menos que 92 murucípios. Tem área construída de 10.415 m:. onde encontram-se instaladas 44 unidades
ambulatoriais. Há outras 31 localizadas em diferentes lugares da cidade.

Os dados acumulados relauvos ao periodo de Janeiro a junho de 1996 revelam 112.062 consultas ambulatoriais.
11.147 emergenciais e .t,437 internações. números esses superiores à média nacional dos hospitais UIDversttanos. Foram
registradas tambem 1.053 cínugias em centro Clnírgtco e l.073 em ambulatórios. O Hospnal possui 164 lenos hospitalares e lO
de lJTI.
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Atuam no Hospital 130 docentes. 34 médicos e outros 1.203 servidores téclÚCOS e de apoio. O número de
servidores por leito alcança 7.06 se considerados os médicos residentes e 6.91 sem estes. valores um pouco superiores à média
nacional. No mesmo periado acima referido. os recursos autorizados ao Hospital somavam RS 2.630.691.00 (doiS milhões.
seisccmos e mnla mil. seiscentos e noventa e um reais). Note-se que. do pessoal atuante no HU. 22.19% eram pagos pelo
Mirnstério da Educação e do Despeno. 36.91% pelo antigo INAMPS e 39.32% por recursos próprios. Essas porcemagens
represenlalll. respectivamente. menos de 1/3 da média nacional. cerca de seis vezes e quase o dobro d=ssa média. silll:lção que
conta favoravelmente à entidade.

Ê de salienlal". ainda. que neste hospital a despesa mensal média do MEC por sen·idor. em 1996. era quase
cinco "czes menor que a mesma despesa no Hospital UlÚversitário Lauro Wanderley. também vinculado à Univcrsldade Fedcral
da Paraíba: RS 627.86 (seíscentos e vinte e sete reais e oítenta e seis centavos) em Campina Grande e RS 2.882.77 (dois mil
oltocemos e oltcnla e dois reais e setenta e sete centavos) em João Pessoa.

Em termos de internações. dos 45 HospilaÍs UlÚversítários da rede do Ministério da Educação e do Dcspono. o
HospItal Alcides Carneiro é o IS°, posição pri"ilegiada se considerado o pone do mesmo.

2.4.5, ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura organiz3cíonal proposta à UFCG nada nIais é do que uma reprodução daquela hoje \"igcme na
Urnversidade Federaf da Paraíba. mantendo-se inclusive as mesmas composições admirnstrativas. relações de dependênCia e
subordinação para os órgãos executivos e conselhos.

Dentro deste pnncipio. torna-se necessário ampliar o número de cargos de direção e funções gratificadas hoje
distribuídas para o Campus 11. gerando gastos adicionaiS de RS 37.582.61 (mnla e sete mil qwnhentos e oitenla e dois rcals e
sessenta e um cenlavos) ao mês. como mostra a labela QUe se sel!Ue:

DIFG FGl ATIJAL PROPOSTO ACRESClMO
EQurv N" FGI , - IN" _._ FGI - __ o IN" ___ FGI REPERCUSSÃO

EOUIV EOUIV EOUIV
CD-I 5.8898 O . I 5.89 I 5.89 1.I7154

CD·2 5.4542 1 5.45 5 27.27 4 21.82 4.339.58

CD-J 4,7356 4 18.94 8 37.88 4 18.94 3.767.83

['wD-l 2.9329 13 38.13 30 87.99 17 49.86 9.917.51

Sub-Total 18 62.52 44 159,03 26 96,51 19.196.47

FG·] 1.0000 55 55.00 74 74.00 19 19.00 3.779.29

G-2 O.854lJ 6 5.12 16 13.66 10 8.54 1.698.69

FG·J 0.7076 O · 24 16.98 24 16.98 3.377.97

IFG-4 0.5175 20 10.35 37 19.15 17 8.80 1.749.91

iFG·5 0.3981 8 3.18 65 25.88 57 22.69 4.513.61

FG-ó 0.2949 4 1.18 44 12.98 40 11.80 2.346.34

FG-7 0.2183 O · 53 1157 53 11.57 2.301.37

FG-8 I 0.1616 O · O - O - .
FG·9 0.1310 53 6.94 O . ·53 16.94) ,1.381.(3)

Sub-TotaI 146 81.78 313 174.22 167' 92.43 18.386.15

rrOTAL "0144.31"':' ..... ''333.25 .. '188.94 . 37.582.61' '
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Para quantificar os cargos de direção e as funções gratificadas da futura Universidade Federal de Campina
Grande. recorreu-se ao modelo da Secretaria de Educação Superior do MEC. utilizado em 1996 para alocar os CD's e FG's"às
Instituições Federais de Ensino Superior. Foram simuladas duas distribuições. a primeira utilizando o número atual de docentes
(ATUAL) e a se~da o número ideal (IDEAL). confonne tabela do item 2.3.1 deste relatório.
CDIFG FG1 CARGOIFUNÇÃO ATIJAL IDEAL

EQUIV IN"'., FG1 EQUIVIW FGI .......
EOUIV

.. ' , 270,99 '. ":, ..

5,89 I 5,89

16,36 3 16.36

37,88 6 28,4 I

9,39

76,26

109,00

,235.92

43

43 43.00

36 126,92

26

9.39

43,00

93,85

117,00

153,9944

Secretária de Departamento Acadêmico ou de 43
Coleailldo de Curso

Reitor 1

Vice-Reitor e Pró-Reitor 3
Diretor de Unidade de Ensino ou de Hospital 8
Universitário

Chefe de Departamento Acadêmico e 43
Coordenador de Curso

Diretor de Orgão Suplementar. Departa-mento 32
de Ensino ou Assessor do Reitor '

CD-l 5,8898

CD-2 5,4542

CD-3 4,7356

CD-4 2,9329

Sub-Toral

IfG-l 1,0000

fG-2 0.8540

fG-3 0.7076

fG-4 0.5175

fG-S 0,3981

'G-6 0,2949

fG-7 0.2183

fG-8 0,1616

fG-9 0.1310

Sub-Total

!TOTAL ."
0,.'

Constltl-se na t1bela acmm que as duas distnbulções resultlntes da aplicação do modelo situam-se entre a
alocação atual e a proposta. o que vai exigir um trabalho adicional da Comissão de Desmembramento. afim de propor uma nova
estrutura e encontrar dentro do atual quadro de CD's e FG's da própria UFPB outros cargos e funções que possam ser cedidos
para a nova universidade.

3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A Subcomissão Especial instituída com vistas à criação da Universidade Federal de Campina Grande ao se
pronunciar com referência aos aspectos orçamentários salientou: .•A Comissão de Desmembramento considerou que o Campus 11
recebe em tomo de 25% do totll de OCC destinados à UFPB. Como uma aproximação inicial. podemos utilizar esse parâmetro
tlmbém para as despesas com Pessoal. uma vez que (Tabela 1) o número de funcionários e docentes do Campus 11 correspondem.
em média. a 25% do total de funcionários e docentes da UFPB. respectivamente. (fonte: Gerência de Pessoal da PRAl)'"

Os dados correspondentes ao orçamento da UFPB de 1997. fornecidos pela Subsecretaria de Planejamento de
Orçamento do MEC. foram agrupados e estilo apresentados nos Quadros VI a IX do Anexo. De um total de RS 3.n.~.50~.00

(trezentos e quarenta e três milhões. quatrocentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e quatro reais). RS 327.12~.68~.OO

(trezentos e vinte e sete milhões. cento e vinte e quatro mil. seiscentos e oitenta e quatro reais) são oriundos do Tesouro Nacional
e RS 16.339.820.00 (dezesseis milhões. trezentos e trinta e nove mil. oitocentos e ..inte reais) diretamente arrecadados.

Os recursos do Tesouro. que correspondem a 9S.24% do tow\ do Orçamento. compõem-sc de grandes itens de
despesa - Pessoal. Custeio e Capital -. bem como. de ítens mais específicos. como Sentenças Judiciais. Manutenção de Pesquisa.
Encargos com Inativos e outros. colocados em destaque.

Caso decida-se por criar a Universidade Federal de Campina Grande. est1 Comissão entende que os recursos alocados
no orçamento da UFPB são suficientes para suponar o desmembramento do Campus 11. sem que haja necessidade da União
destinar mais recursos para a futura universidade.

Se o critério a ser utilizado na composição do orçamento da nova universidade for com base em um percentual
do orçamento total da UFPB. conforme sugestão da Comissão de Desmembramento. há de se ter cuidado especial com os itens
específicos de despesa destacados. uma vez que. como no caso dos precatórios. os servidores que !l ele tem direito. podem eStlr na
desejada Universidade de Campina Grande. sendo necessário uma alocação especifica de recursos.
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o Governo Brasileiro. através do Ministério da Educação e do Despono. \:em fazendo esforço para aprimorar os
instrumentos educacionais capazes de garantir a melhoria da qualidade da educação ministrada no pais. em seus vários niveis.
Por uma ação politic:l junto ao Congresso Nacional. tem o MEC conseguido aponar significativa colaboração para as leis que ali
se emanam. Sua ação administrativa tem obtido. como resultado. uma melhor e,;plicitação de critérios para a análise das
questões que envolvem a tomada de decisões relativas à estrutura educacional do país. Tudo isso tem dado suficiente respaldo ao
trabalho que o Conselho Nacional de Educação vem executando. apoiado pela Secretaria de Educação Superior do MEC.

Ora. é à luz deste momento histórico de definição de conceitos. de melhoria dos procedimentos administratiVOs. que o
pleito da UFPB se coloca. no sentido de criar a Universidade Federal de Campina Grande.

A Comissão encarregada do e.-mme da matéria não deixou de considerar tudo isso. bem como os trabalhos que
precederam o seu. sejam os da primeira Comissão do MEC. de 1992. sejam aqueles das comissões il1ternas da UFPB. Além
disso. a Comissão teve presente. o tempo todo. a legislação brasileira relativa, seja à implantação de uma nova universidade. seja
àquilo que de uma universidade se espera.

E chega ao parecer f"mal de que o Campus II tiJl UnivenüimJe Federal tiJl Parafba, situado em Campina Grande.
tem amplas e concrt!tas condiç4es de se constituir como uma univenidilde.

Os qualificados recursos humanos que possui. a pesquisa relevante que apresenta em vários setores do conhecimento. o
ensino que ministra. a atividade de extensão que desenvolve. o admirável serviço que presta na área da saúde. a àrea tísica de que
desfruta. o apoio que tem de toda a comunidade local. em autêntica e vibrante ressonância com a comunidade acadêmica. tudo é
garantia de condições favoráveis e de pleno êxito. Mais: se se considera a realidade brasileira. a possivel futura Universidade
Federal de Campina Grande já se posicionará muito bem no elenco das universidades federais. quaisquer que sejam os critérios
de avaliação aplicados.

5. RECOMENDAÇÕES

A Comissão. embora adstrita aos termos da Portaria de sua constituição. entende poder expressar algumas opiniões a
respeito da possível futura Universidade Federal de Campina Grande.

Inicialmente. caso a universidade venha a se constituir. entende a Comissão de\'er ela fazer um grande esforço para se
dar conta~ que se trata de uma "nOl'3 universidade" e não. o mero desmembramento da Universidade Federal da Paraíba.

Isto signific:l desenvolver um trabalho à luz de uma visão administrativa-gerencial condizente com os dias de hoje.
condizente com a autonomia universitária que. se espera. virá a qualquer momento.

Recomenda-se particular atenção à estrutura organizacional proposta que. além de não inm'8r. e.'<ige o aumento no
número de c:lrgos de direção e de funções de confiança e não privilegia as atividades-fim da instituição.

Chama muito atenção o elevado número de docentes e técnicos-administrativos. seja na UFPB como um todo. seja nas
duas instituições separadas. Se se considerar os parámetros nacionais. a quantidade de recursos humanos está muito acima da
média e. queremos crer. também acima das reais necessidades.

Finalmente não deixa de preocupar a Comissão o fato de a no\"a universidade vir a constituir-se apenas do Campus 11 da
UFPB. Sabemos ser um e.xpresso desejo dos vários campi do interior e basear-se sua vontade em razões de ordem sociológica e
cultural. Mas. ao administrador que não está diretamente ligado ao problema ou vivenciando-o. não deixa de c:lUS8r espécie. .
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O SR. ALBÉRICO CORDEIRO - Sr. Presidente, turismo, melhora das estradas e criação de oportuni-
peço a palavra pela ordem. dades para os joven$ que se estão inserindo na vida

·0 SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Tem econômica e social do Estado.
V. Exa. a palavra. É com essas esperanças e essa crença que o

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTB-AL. Pela povo de Alagoas recebe amanhã o Presidente
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Fernando Henrique Cardoso.
Sras. e Sr. Deputados, o Presidente da República estará Tenho dito.
em Alagoas neste final de semana. Chega amanhã à O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Antes
noite e retoma a Brasília no sábado à tarde. Viagem de passar a palavra ao próximo orador inscrito, esta
relâmpago, mas de objetivos definidos. Além de en- Mesa gostaria de dar conhecimento ao Plenário do
tregar obras e realizações de seu Govemo, o Presi- teor do Ofício nº 80/98, do Congresso Nacional,
dente Fernando Henrique vai a Alagoas consolidar e endereçado ao Sr. Presidente Michel Temer.
dar seu aval às medidas moralizadoras que o Gover- Sr. Presidente,
no do Estado está adotando desde 17 de julho de
1997, quando o economista Manoel Gomes de Barros Comunico a V.Exa. e, por seu alto in-
assumiu o Governo. termédio, à Câmara dos Deputados, que a

Todo o País tem acompanhado, ao longo dos sessão solene conjunta destinada à instala-
últimos anos, a angústia e os sofrimentos da socie- ção dos trabalhos da 4ª Sessão Legislativa
dade alagoana. Do braço armado à corrupção; do Ordinária da 50ª Legislatura realizar-se-á dia
apadrinhamento à pistolagem, ao desrespeito às as- 16 do corrente, segunda-feira, às quinze
piraçães justas do povo, Alagoas teve de tudo nos horas, no Plenário do Senado Federal.
últirnos anos. E o quadro agravou-se a partir de Na oportunidade, apresento a V. Exa. protesto
1995, quando, montado em 82% dos votos, um es- de estima e distinta consideração.
quema de Governo instalou-se no Palácio dos Martírios Senador Antônio Carlos Magalhães
e plantou a mais profunda e gritante frustração das Presidente do Senado Federal
aspirações, dos desejos e dos sonhos de Alagoas. O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Tem

Até 17 de julho de 1997 o que se viu em a palavra o Deputado Pedro Valadares, que utilizará
Alagoas foi o descalabro e o caos, a enganação e o tempo restante destinado ao PSB, nas Comunica-
a mentira. Funcionários que não recebiam seus ven- ções Parlamentares.
cimentos, viúvas que choravam nas ruas; suicídios e O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
"letras" que só fizeram denegrir e achincalhar o revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
nome do Estado no restante do País. Deputados, venho a esta tribuna para relatar o que

Agora, Sr. Presidente, depois do 17 de julho, o já relatou, com muita propriedade, o Deputado Jorge
quadro está mudando. Há no Palácio um Govema- Wilson, que fez parte da Comissão Externa que
dor em quem se acredita; uma máquina funcional esteve no Chile em dezembro de 1997.
que se recupera a duras penas; e, no Estado, um cli- Aquela Comissão foi criada a requerimento do
ma de confiança e credibilidade. Não, Sr. Presiden- Deputado De Velasco, aprovado por unanimidade,
te, os problemas de Alagoas não está resolvidos e com a finalidade de ir àquele país verificar in loco a
estão longe da solução, porque o Estado esteve no situação de brasileiros que estavam sendo discrimi-
fundo do poço. Mas há, ao menos, um clima de nados lá. O Deputado Benito Gama designou-me
confiança, de esperança. seu Presidente.

Há cerca de um mês, com o apoio do Ministé- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fomos
rio da Justiça, que ativou o Departamento de Polícia ao Chile, eu e os Deputados De Velasco, Jorge WiI-
Federal, as Polícias do Estado estão perseguindo e son e Aldir Cabral, onde estivemos com os pastores
prendendo bandos e gangs de marginais que estavam que estavam sendo perseguidos pelas autoridades
intranqüilizando a vida do povo alagoano. chilenas. E mais, esses brasileiros tinham uma car-

No rastro dessas providências, o Estado espera teira de identificação em que se registrava o termo
mais apoio e solidariedade do Governo Federal no "infrator" - como se eles tivessem cometido um crime
tocante aos seus projetos e suas necessidades para por estarem exercendo suas atividades no Chile!
o futuro. O leque de reivindicações passa por neces- Não estou aqui para defender entidade alguma,
sidades nacionais como o combate ao desemprego, mesmo porque a Igreja Universal do Reino de Deus,
a melhora da qualidade de vida, irrigação, reforço. do no Chile, está totalmente documentada e legalizada.
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Chama-me a atenção o modo como esses brasilei
ros estavam sendo tratados pela polícia do Chile 
que, na verdade, tem suas origens na polícia de Pi
nochet, conhecida de todos por Suas atrocidades
contra o povo chileno, que ainda sofre os resquícios
da ditadura.

O jomal La Hora, de Santiago do Chile, publi
cou reportagem dizendo que o Cônsul-Geral do Bra
sil naquele país, Ronaldo de Campos Vera - e isso é
muito grave, pois S.Exa. é um diplomata brasileiro e
deveria ter a obrigação de defend~r nossos compa
triotas no Chile ., manifestou seu r,spaldo à determi
nação do Ministério do Interior de negar o visto tem
porário a vinte pastores brasileiros da Igreja Universal,
e que os obrigará a abandonar o País.

O Sr. Ronaldo Veras foi além - e aqui quero
ressaltar que o desrepeitado não foi o Deputado
Pedro Valadares, que estava presidindo aquela
Comissão, mas sim a Câmara dos Deputados.
Diante de uma observação do Sr. Fidel Reyes, advo
gado chileno que está defendendo os brasileiros, so
bre a ida ao Chile de Parlamentares brasileiros para
conhecer o caso, o diplomata reiterou que não tinha
conhecimento de tal situação, afirmando: "Não te
mos nenhum aviso sobre essa possível visita".

Sr. Presidente, se é que o jornal não está mentin
do, S .Exa. foi no mínimo leviano nessa sua cleclaração.

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. autorização
para que a Mesa da Câmara dos Deputados enca
minhe o discurso do Deputado Jorge Wilson ao
Ministro Luiz Felipe Lampréia, para que S. Exa.
tome providências e procure saber se seu subordi
nado, o Dr. Ronaldo de Campos Veras, realmente
disse o'que foi publicado nos jomais. Estivemos com
esse diplomata no Consulado do Brasil no Chile, na
Embaixada e também no Ministério do Interior. En
tão, se foi dito o que está nos jornais, quero que o
Ministro das Relações Exteriores peça desculpas a
este Parlamento, que merece respeito. A Comissão
Externa foi aprovada e formada pela Comissão de
Relações Exteriores e merece respeito.

Ademais, Sr. Presidente, espero que meus pa
res tomem conhecimento dessa discriminação con
tra os brasileiros, que não ocorre somente no Chile,
mas também em outros países, para que tomemos
atitudes enérgicas contra os países que não dispen
sam aos nossos cidadãos o mesmo tratamento que
damos aos estrangeiros no Brasil.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - No
bre Deputado Pedro Valadares, a Presidência rece
be a denúncia de V.Exa. sobre esse incidente e na-

turalmente, nos termos constitucionais, tomará as
providências necessárias junto ao Ministério das
Relações Exteriores.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Con
cedo a palavra à Deputada Maria Valadão, do PTB,
por dez minutos.

A SRA. MARIA VALADÃO (PTB - GO. Sem
revisão do oradora.) - Sr. Presidente, antes de fazer
meu pronunciamento a respeito da educação, quero
deixar registrada a presença, na Casa, de produto
res de todo o País, reunidos na Comissão de Agri
cultura e Política Rural. Esses produtores apelam
para os Srs. Ministros da Agricultura e do Abasteci
mento e do Planejamento e Orçamento no sentido
de que S.Exas. revejam a situação das dívidas aci
ma de 200 mil reais que estão para ser securitiza
das. A proposta do Governo não atende aos anseios
da categoria.

Os produtores brasileiros estão inquieto~ por
que será mais uma rolagem de dívida que posterior
mente causará mal-estar à classe produtora, como
acontece agora com as dívidas securitizadas de até
200 mil reais; aqueles que fizeram essa rolagem de
dívida estão impossibilitados de pagá-Ias pela falta
de vontade política, de uma ação política realista,
que considere os custos da nossa produção.

Por exemplo, estamos vendo a .importação in
discriminada do leite em pó, do leite comum e tam
bém de alimentos dos países asiáticos, onde a mão
de-obra é muito baixa; tudo isso a\(i1ta a produção
nacional, que, depois da colheita, já iniciada no País,
não consegue um bom preço.

As importações prejudicam aqueles que têm
sustentado as cestas básicas nas grandes cidades.
Portanto, fica registrado o nosso apelo ao Ministro
da Agricultura no sentido de que S. Exa. seja o inter
mediário entre o clamor dos produtores, homens que
mourejam de sol a sol para por o alimento na mesa
dos brasileiros e que estão insolventes junto ao Banco
do Brasil, e os demais órgãos creditícios, para que te
nhamos, de uma vez por todas, a solução do proble
ma, e não apenas mais uma rolagem, que não virá,
de maneira alguma, a resolver a situação. Espero
que o Sr. Ministro da Agricultura, que hoje não pôde
receber os produtores brasileiros que vieram à
Comissão de Agricultura, possa ser o mediador,
para que tenhamos uma solução definitiva.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao nos aproxi
marmos do terceiro milênio, quando o denominador
comum de valores será o conhecimento, é ainda
exorbitante o número de brasileiros que não estarão
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aptos a participar e influir nas decisões sobre o destino
do País.

Em face das características do processo de
desenvolvimento, baseado no modelo socialmente
excludente, os problemas sociais vêm-se avoluman
do de tal forma nos últimos anos que resultam no
agravamento e na complexidade da crise instalada.

A educação pública permanece como o grande
desafio para tomar os homens e mulheres iguais e li
vres na busca de sua cidadania. No contexto da pro
blemática brasileira, principalmente no que se refere
à dívida social com a população mais carente, evi
dencia-se com clareza o enorme descompasso e ne
gligenciamento para com esse setor em todos os
seus níveis.

O número de analfabetos no Brasil chega a
aproximadamente 18 milhões. As crianças e adoles
centes, que representam 42% da população geral,
em maioria não são atendidos em suas necessida
des básicas de alimentação, saúde, educação, habi
tação e socialização.

As estatísticas são inquietantes: aproximada
mente 5 milhões, na faixa dos 7 a 14 anos, estão
fora da escola. Dos alunos matriculados, apenas
20% conclui o ciclo fundamental. Nas séries iniciais,
60% são reprovados e a maioria desses abandona
definitivamente a escola.

Em relação às crianças e adolescentes que tra
balham, cerca de 1 milhão e 400 mil têm menos de 4
anos de instrução escolar. Na zona rural, 15% das
crianças de 10 a 14 anos não sabem ler nem escre
ver e 10% dos adolescentes de 15 a 17 anos são
analfabetos.

Estimativa do IBGE aponta o alarmante registro
de 7,5 milhões de menores trabalhando, o que equi
vale a aproximadamente 12% da população econo
micamente ativa de todo o País. Sorna-se a esse
universo pesquisado o grande número daqueles que
não aparecem nas estatísticas oficiais~

O quadro aqui reportado vem demonstrar a si
tuação comprometedora para o futuro das nossas
crianças e, conseqüentemente, do Brasil como
Nação soberana.

Em paralelo a essa conjuntura, a celeridade da
renovação científica e tecnológica exige da elite que
consegue concluir a universidade (cerca de 1% da
população) uma atualização permanente para poder
competir no mercado de trabalho. Hoje, um profissional
que não tiver condições de reciclar seus conheci
mentos passa a ser obsoleto em pouco tempo.

A educação é, pois, como já disse, o grande
desafio que temos pela frente. É o único caminho a

ser trilhado visando diminuir a flagrante correlação
entre a pobreza e o desrespeito aos direitos funda
mentais da população, sobretudo das crianças e dos
adolescentes.

Somente com a implementação imediata e im
perativa de políticas públicas com visã6 de longo
prazo é que conseguiremos resolver de forma satis
fatória os problemas nacionais emergentes de hoje.
que são determinantes do nosso futuro. A questão
da educação é, sem d~vida, a de maior relevância.
Seus reflexos, bons ou maus, repercutirão em todos
os demais setores sociais e econômicos, influindo no
padrão de vida da população e no desenvolvimento
equilibrado do País.

É inegável o progresso ocorrido nos últimos
anos no que concerne ao discurso e à legislação ati
nentes ao setor educacional. O momento é muito im
portante para o Brasil colocar em prática, agora, sem
mais delongas, ações efetivas para o resgate da
educação, elegendo-a como a mola mestra do nosso
desenvolvimento futuro.

Felizmente, tanto o Governo como a sociedade
reconhecem explicitamente a prioridade ímpar que
deve ser dada a esse setor. Já é um importante pas
so para o estabelecimento de bases mais sólidas e
condizentes com nossa realidade e perspectivas.

Exemplo disso acaba de ser esboçado no pro
grama de plena matrícula, lançado pelo Governo
Federal, tendo como lema -roda Criança na Escola-.
Pelo elevado alcance de seus objetivos e metas,
esse programa tem meu irrestrito apoio e maior
apreço.

Entretanto, quero expressar aos meus dignos
pares, neste Parlamento, a preocupação que tenho
com a qualidade do ensino que será ministrado aos
novos contingentes de alunos que, por certo, aten
derão ao chamamento cívico desse importante
programa.

Para o êxito esperado, há também que ser
adotado, com a urgência requerida, um amplo pro
grama de treinamento, aperfeiçoamento e recicla
gem dos recursos humanos da área da educação.
Tal providência já era necessária para atendimento
da demanda atual. Agora, com maior razão, tornou
se inadiável, para fazer frente a esse novo desafio.

Sabe-sd que o baixo nível de qualificação na
área do magistério e a falta de professores são os
principais fatores que respondem pelo elevado índice
de repetência e de evasão, notadamente na fase do
ensino fundamental.

Faço meu apelo pessoal, esperando encontrar
ressonância nesta Casa, no sentido de que a vertente
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de recursos humanos para a educação seja incorpo
rada às prioridades do Governo, de forma efetiva e
sistemática, abrangendo todos os níveis do ensino
público, nas três esferas administrativas.

Caso isto ocorra, e assim o espero, em pouco
tempo poderão ser aferidos os resultados educacio
nais a partir de indicadores qualitativos, por excelên
cia. Tais resultados, somados à universalização do
acesso à escola, mudarão o retrato que hoje temos
da sociedade brasileira.

As imensas filas de pais e alunos nas portas e
arredores das escolas públicas, episódios deprimen
tes que atestam a deterioração do ensino, têm que
ser definitivamente banidas do nosso cenário.

Para que todas essas mudanças aconteçam é
de fundamental importância que o') recursos finan
ceiros constitucionalmente destinados à educação
sejam aplicados de forma responsável, honesta e
criteriosa. Com a descentralização desses recursos
aos Municípios e com a devida e indispensável parti
cipação e ação fiscalizadora da comunidade, a edu
cação certamente será um elo consistente para o
desenvolvimento socioeconômico em todas as
instâncias do País.

A responsabilidade é de toda a sociedade bra
sileira.

O SR. ANTÔNIO GERALDO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Tem
V.Exa. a palavra por um minuto.

O SR. ANTÔNIO GERALDO (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente
Eraldo Trindade, V.Exa. e eu estamos acostumados
a gravar comerciais de trinta segundos; não preciso
de mais do que um minuto para meu pronunciamen
to.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para os
supersticiosos, sexta-feira 13 é dia de azar. Para
nós, de Caruaru e região agreste de Pernambuco,
será dia de sorte. Finalmente, amanhã, S.Exa. o
Presidente da República Fernando Henrique Cardo
so e S.Exa. o Ministro do Meio Ambiente Gustavo
Krause vão inaugurar a Barragem de Jucazinho.

Com a obra, será possível acumular em tomo
de 400 milhões de metros cúbicos de água, para
abastecer Caruaru e mais 13 cidades. Na verdade,
serão criados 1.200 empregos diretos, haverá produ
ção de 600 toneladas de peixe por ano e a irrigação
de 7 mil hectares de terras, sendo essa a solução
definitiva para o gravíssimo problema de abasteci
mento de água em Caruaru, a Capital do Agreste.

Faço aqui este comunicado agradecendo ao
Presidente Fernando Henrique Cardoso e ao Minis
tro Gustavo Krause o empenho no atendimento do
nosso apelo.

O SR. FREIRE JÚNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. FREIRE JÚNIOR (Bloco/PMDB - TO.
Pela ordem) - Sr. Presidente, inicialmente quero re
gistrar que o Deputado Tony Gel, quando membro
da Comissão de Orçamento, em 1993, apresentou
uma emenda sob o nome de Antônio Geraldo e ou
tra sob o nome de Tony Gel. As duas foram aprova
das. Com certeza, a obra que acaba de ser referida
por S. Exa. é fruto desse artifício - dessa esperteza,
no bom sentido - que S.Exa. usou para garantir a
conclusão da Barragem do Jucazinho, a ser inaugu
rada amanhã pelo Pr.esidente da República, obra de
grande importância para o Estado de Pernambuco e
toda a Região Nordeste brasileira.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo
a tribuna nesta tarde para manifestar minha indigna
ção com a carta encaminhada ao Sr. Presidente da
República, Fernando Henrique Cardoso, pelo ex
Presidente da Funai, Sr. Márcio José Brando Santilli,
que faz uma série de graves acusações notadamente
à Diretoria de Administração, ocupada atualmente
pelo Dr. Amilton Figueiredo, e também à Diretoria
como um todo, presidida pelo Dr. Sullivan Silvestre,
indicado pelo Ministro da Justiça, Iris Rezende
Machado.

O Sr. Santilli foi apenas e tão-somente citado
para responder a processo administrativo instaurado
pela Funai - é bom que se diga - antes de a atual
Diretoria tomar posse. Na citação ele é chamado a
recolher, no prazo de 10 dias a contar do ciente, a
importância de R$ 2.466,13, referente à responsabi
lidade solidária que lhe foi imputada por ter designado
interinamente para exercer um cargo de administrador
o Sr. João Melo de Farias.

Nessa carta o ex-Presidente da Funai, Dr. Santilli,
assaca inverdades contra a atual direção daquele
órgão. É importante ainda lembrar que o processo
administrativo pelo qual Santilli foi citado foi instau
rado pelo próprio auditor-ehefe por ele nomeado, Sr.
Femando Frias Villefort. Foi o Sr. Santilli, quando
Presidente da Funai, quem o nomeou para o cargo
de auditor-chefe. Os pareceres foram todos ratifica
dos pela Procuradoria-Geral da Funai, e o atual Diretor,
Amilton FlQueiredo, só tomou conhecimento desse
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processo depois de sua posse em novembro do ano O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Tem
passado. V. Exa. a palavra.

O Sr. Santilli exerceu a Presidência por seis O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT - DF.
meses apenas - de setembro de 1995 a março de Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
1996 - e saiu enxotado pelas lideranças indígenas. encaminho projeto de lei que dispõe sobre a matrícula
Tenho aqui comigo matéria publicada pelo jomal de crianças de seis anos de idade no ensino funda-
Correio Braziliense no dia 13 de fevereiro de 1996, mental. Passo a ler, para o conhecimento dos colegas,
quando ele tinha pouco mais de cinco meses,à fren- o referido projeto:
te da Funai. A matéria traz a foto das lideranças indí- O Congresso Nacional decreta:
genas que prenderam o Sr. Presidente da Funai, Dr. Art. 1º - O ensino fundamental é obrigatório
Santilli, e lê-se aqui: "Só faltaram gritos de guerra para todas as crianças a partir de sete anos de idade
para transformar a sede da FUNAI em Brasília num e facultativo a partir dos seis anos:
verdadeiro campo de batalha entre os peles-vermelhas I - As solicitações de matrícula das crianças
e o homem branco·. com seis anos de idade serão obrigatoriamente

A Folha de S.Paulo do dia 13 de fevereiro de atendidas pelos estabelecimentos públicos de ensino
1996 divulgou a seguinte manchete: "índios pedem a fundamental;
saída de Santilli". No dia 14 de fevereiro, nova maté- 11 - não existindo vaga em estabelecimento
ria no Correio Braziliense: "Santilli acalma os índios público de ensino fundamental num raio máximo de
com promessas e balelas". E com mentiras, porque seis quilômetros da residência da criança, para aten-
disse ele: "Vamos fazer parcerias com a Fundação der ao disposto nesta lei, o Poder Público concederá
Nacional de Saúde e os Governos' Estaduais". No bolsa de estudo em estabelecimento privado próxi-
dia 14 de fevereiro a Folha de S'.Paulo trouxe a mo, nos termos do art. 213, 11, da Constituição Federal,
manchete: "Santilli diz que não vai ceder às bagunças". e art. 77, I, da Lei 9.934.
No dia 9 de março de 1996, novamente a Folha de Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
S.Paulo trouxe o assunto à baila: "Presidente da Fu- Sr. Presidente, este projeto é fundamental.
nai pede demissão". "Santilli sai da Funai e irrita Constatamos que no período de matrículas escola-
Jobim·, anunciou o Jornal do Brasil no mesmo dia. res dezenas de milhares de crianças com seis anos

Esse Sr. Santilli, que ficou tão poucos meses à de idade estão privadas do acesso às escolas públi-
frente da Funai, não tem autoridade alguma para cas, que só aceitam matrícula a partir dos sete anos.
hoje vir acusar o Diretor Administrativo, que está ten- Com esse projeto de lei, o Poder Público fica obriga-
tando corrigir os desvios e desmandos praticados do a oferecer aos pais dessas crianças a oportunida-
por diretorias anteriores. Tampouco pode tentar de de conseguir uma matrícula e colocá-Ias numa
achincalhar o Dr. Sullivan, Presidente da Funai, es- escola de boa qualidade.
colha pessoal, de confiança, do Ministro da Justiça, Por isso, peço aos nobres pares apoio para
Iris Rezende, que já percorreu quase todos os Esta- que esse projeto possa tramitar nesta Casa com a
dos deste País para conhecer de perto a realidade rapidez necessária, a fim de que possamos aprová-lo.
daquela instituição, a realidade da população indíge- Considero-o fundamental, do ponto de vista da edu-
na, para buscar, com a estrutura da Funai, melhores cação do nosso País. Espero contar com o apoio da
dias, tentando resolver a situação dos índios brasileiros. Casa para sua aprovação.

Portanto, Sr. Presidente, fica registrado nosso O Sr. Eraldo Trindade, § 2Q do artigo
protesto contra o comportamento de um ex-Presidente 18 deixa a cadeira da presidência, que é
da Funai que, em carta dirigida ao Sr. Presidente da ocupado pelo Sr. Efraim Morais, 4Q Secretário.
República, tenta denegrir, até com apelidos pejorati- O SR. ARMANDO ABíLlO - Sr. Presidente,
vos, o Diretor Administrativo daquela entidade. Não peço a palavra pela ordem.
posso concordar com esse tipo de comportamento. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
Tanto o Presidente da Funai quanto os diretores da- V. Exa. a palavra.
quela casa são de total e absoluta confiança do O SR. ARMANDO ABíLlO (Bloco/PMDB - PB.
Ministro da Justiça, Iris Rezende, que merece o res- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peito desta Casa e do País inteiro como o grande Sras. e Srs. Deputados, em sessões anteriores afir-
homem público que é. mamos que "estamos" Deputados mas somos médi-

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, coso Com essa afirmação, queremos dizer que conti-
peço a palavra pela ordem. nuamos exercendo nossa profissão de médico. E,
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continuando a exercer nossa profissão, temos tido
oportunidade de participar de vários encontros, de
várias reuniões, inclusive reuniões com a cIa.sse médica.

Durante essas reuniões ouvimos freqüente
mente uma série de reclamações. E queremos deixar
registrado hoje um pedido ao Sr. Ministro da Saúde,
para que S.Exa. autorize sua equipe técnica a fazer
uma revisão dos preços da tabela de procedimentos.
Com a revisão dessa tabela, temos certeza de que
vários problemas por que passa a saúde pública
serão resolvidos.

Para que V.Exa. tenha idéia, de acordo com a
atual tabela de procedimentos, um médico recebe 2
reais por uma consulta médica, 15 reais por uma ce
sariana e 18 reais por uma cirurgia como uma apen
dicectomia. Esses valores estão muito aquém da
realidade. Temos visto enormes filas de pacientes,
principalmente da classe carente, em busca de um
hospital para resolver um problema cirúrgico. Isso é
conseqüência dos preços da tabela de procedimentos

Além dos atos cirúrgicos, também temos en
frentado, principalmente em nosso Estado, a Paraí
ba, a presença de várias patologias que tínhamos a
certeza de que, pelo menos teoricamente, já deve
riam estar erradicadas. Tomamos conhecimento, por
intermédio da grande imprensa nacional, da presen
ça da doença de Chagas em vários Municípios do
nosso Estado. Esse fato é tão alarmante, tão preo
cupante que foi motivo de uma das notícias do pro
grama "Fantástico", da Rede Globo.

Outro fato que constatamos também é o se
guinte: apesar da existência de vários hospitais, in
clusive da rede pública, distribuídos principalmente
no interior, não existem profissionais para prestarem
o atendimento e esses hospitais estão sendo trans
formados em verdadeiros elefantes brancos.

Sr. Presidente, em função desses fatos, Esta
dos carentes, como o Estado da Paraíba, merecem
atenção especial. No último documento divulgado
pela ONU, o Estado da Paraíba foi considerado o
mais pobre da Federação.

Deixo registrado o pedido ao Sr. Ministro da
Saúde, para que S.Exa. autorize sua equipe a fazer
uma revisão do preço da tabela dos procedimentos
dos médicos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Com a

palavra pela ordem o Deputado Paulo Mourão.
O SR. PAULO MOURÃO (PSDB - TO. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o Governo do Presidente Fernando Henri
que Cardoso é marcado por várias ações positivas e

por atos que a cada dia confirmam os rumos da cor
reção e da certeza de um futuro promissor para o
País. Atos de. grandeza como o do Ministro Paulo
Renato em sua peregrinação pelo País, levando a
preocupação do Governo de ter todos os alunos na
escola, preocupação essa tão intensa que foi criado
o programa -Toda Criança na Escola".

Sr. Presidente, no dia 28 de janeiro tivemos a
honra de receber o Ministro Paulo Renato em Pal
mas, Estado do Tocantins. Todos os Parlamentares,
tanto Deputados Federais quanto Senadores, foram
convidados a estar presentes, mas alguns, com cer
teza por motivo de compromissos no Congresso Na
cional, não puderam comparecer. Lá estivemos, e
pudemos observar a preocupação do Governo Fe
deral de esclarecer e buscar parceria com o Gover
no do Estado nessa busca de universalizar o ensino,
principalmente o ensino fundamental, já que hoje há
praticamente 2 milhões de alunos fora das escolas.

No Estado do Tocantins o índice de analfabe
tismo é altíssimo: está em torno de 26,82% na faixa
etária de 15 a 24 anos. Isto é uma vergonha para um
Estado novo. O índice de repetência é da ordem de
46%, e também é alto o índice de evasão escolar
os alunos matriculam-se mas não concluem o ensino
fundamental. Tudo isso preocupa o Governo Federal,
e o Ministro está tentando alertar, sensibilizar Prefeitos,
Governadores e Congresso Nacional para que se
empenhem totalmente nessa campanha.

O povo tocantinense, reconhecendo a grandeza
da visita, recebeu com muita honraria e aplausos o
Ministro Paulo Renato. Só quem não pôde com
preender a grandeza do movimento foi o próprio
Governador, que, num ato deselegante e mal-edu
cado, disse que o Governo Federal não envia recur
sos, não dá a devida atenção e tem dívidas para
com o Estado de Tocantins. Fomos verificar e cons
tatamos que no Orçamento da União o Estado do
Tocantins é um dos mais aquinhoados. A verdade é
que não sabemos onde o Governo do Estado tem
aplicado os recursos para lá destinados.

Sr. Presidente, percebe-se uma despreocupa
ção total com a educação de Tocantins, Estado que
tem uma das menores rendas per capita do País,
ao se analisar a renda da família urbana, que é da
ordem de 140 reais. Justamente em nosso Estado, o
Sr. Governador, num ato irresponsável, truculento,
um ato de quem não quer seu povo educado e pre
parado, extinguiu a Universidade do Estado do
Tocantins, e criou uma federação, cobrando men
salidade dos jovens de famílias pobres que ganham
somente 140 reais.
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Em Tocantins, para se formar, uma estudante
tem de pagar de 80 a 180 reais! Esse é o Estado da
IiWe iniciativa e da justiça social tão propalado nacio
nalmente pelas televisões - e o Ministro Paulo Renato
participou do programa, sensibilizando o Governo,
fazendo com que ele repense principalmente a
educação.

É necessário preparar o povo tocantinense,
porque de nada adianta o Governo do Estado dizer
que levará para lá indústrias se não temos escolas
profissionalizantes; não adianta dizer que dará mais
de 50 mil empregos se lá a juventude não está pre
parada, porque para se formar é preciso pagar.

É necessário que o Governador se sensibilize,
e, num momento ímpar como foi a visita do Ministro
Paulo Renato, não venha com essas picuinhas
pessoais querendo ainda atingir o Deputado Paulo
Mourão, porque o Ministro fez uma referência ao
grande companheiro que tem no Congresso Nacional,
preocupado com a educação, dando apoio a tudo
que se tem passado e discutido aqui, assim como os
Parlamentares da base do Governo, o Deputado
Freire Júnior, o Deputado Udson Bandeira e os
Deputados que - por que não dizer? - acompanham
o Governador.

Sr. Presidente, é preciso que o Governador do
nosso Estado tenha a consciência de que o País
está mudando, reformulando-se, e o novo Estado do
Tocantins precisa dar essa resposta urgente à socie
dade e à juventude tocantinense para poder formar
nossos jovens. É preciso termos Governos preocu
pados com o setor educacional, para estarmos sem
pre de braços abertos a receber nossos Ministros, e
- quem sabe? - mais uma vez a visita do Ministro
Paulo Renato, para criarmos nossa universidade
federal. É para isso que temos de lutar, Sr. Governador
Siqueira CarTllos. Aqui temos o apoio de toda a base
do Governo; o PSDB e o PMDB estão voltados para
essa luta, porque nosso compromisso é fazer com
que nosso povo esteja mais preparado para enfrentar
no futuro o desafio da capacidade produtiva que o
Tocantins tem de mostrar no cenário nacional.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Com a
palavra o Deputado Francisco Rodrigues.

V. Exa. dispõe de cinco minutos.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PTB - RR.

Pela ordem. ronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje o País inteiro
comemora mais uma vitória que é fruto de um esfor
ço ingente do Governo, acredito eu, na direção certa
rumo ao novo milênio com uma sociedade mais feliz.

A polêmica sobre a votação contou, como sem
pre, com a má vontade da Oposição, que em ne
nhum momento da reforma foi capaz de ordenar pro
postas que se atrelassem à real necessidade do
País.

Quero, Sr. Presidente, desta tribuna, louvar o
brilho do nosso Líder Luis Eduardo Magalhães, que,
em entendimentos com a base do Governo, garantiu
no projeto de reforma a consolidação de posições
reclamadas pelos aliados, dando assim tranqüilidade
a todos aqueles que têm mandato parlamentar e
representam o povo, como o representa a Oposição.

Refiro-me a dois pontos que considero essen
ciais: primeiro, a mudança na medida provisória em
vigor desde 1996, que instituiu a cobrança de 11 %
sobre os benefícios acima de 1.200 reais. A segunda
sábia decisão, que era consenso da base governis
ta, foi a exclusão do projeto de reforma da Previdên
cia do tributo incidente sobre os proventos de inati
vos e pensionistas, que constituía uma grande irres
ponsabilidade, pois esses já pagaram ao longo de
toda a vida contribuições que lhes assegurariam o
direito à aposentadoria.

Entendemos, Sr. Presidente, que a reforma, de
modo coerente e responsável, acaba com as apo
sentadorias especiais para juízes, jornalistas e prin
cipalmente para nós Parlamentares, que tínhamos a
obrigação moral de não deixar essa mancha na so
ciedade, essa acusação de que o Congresso Nacio
nal, em meio a tão profundas mudanças, legisla em
causa própria. Agora, todos são iguais nos direitos e
deveres, e é bom que toda a sociedade esteja infor
mada dessa decisão para não continuar a desconfiar
e a criticar esta Casa, que é o oxigênio da democracia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desta
tribuna, queremos dizer a todo o povo brasileiro que
os privilégios outrora existentes agora desmorona
ram definitivamente. Apenas aqueles que ganham
até 1.200 reais terão suas aposentadorias integrais
asseguradas. E olhem que apenas 15% de todos os
trabalhadores estão acima deste teto, o que de
monstra a injustiça e a desigualdade para com o tra
balhador brasileiro. O redutor progressivo que será
aplicado aos demais salários será uma forma de, ao
longo do tempo, aproximar o piso do teto salarial,
seja em empresas públicas, seja em empresas privadas.

Para concluir, espero que, com as reformas,
principalmente a da Previdência, o Governo acabe
com a cantilena do déficit público como o culpado
por todos os males da economia do País.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Agnelo Queiroz.
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o SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB 
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e SIS. Deputados, infelizmente estamos vivendo
uma ditadura civil. Outro nome não há: é a ditadura
do Poder Executivo.

Podemos ver isso pela atitude do Governo com
relação ao Congresso Nacional, ao colocá-lo de for
ma subserviente e sequer fazer as leis, já que o Go
verno, o próprio Executivo, governa por medidas
provisórias - centenas "delas. Exemplos dessa prática
são a imposição no momento de se votar no
Congresso Nacional, a fartamente denunciada
operação de guerra, o lobby envolvendo o Orçamen
to, a reunião na casa do Ministro Sérgio Motta para
repartir o bolo; é uma vergonha deprimente a sub
missão do Poder Legislativo ao Executivo.

O que mais entristece, entretanto, não é isso. A
ditadura civil do Sr. Fernando Henrique Cardoso
chegou a uma área na qual ainda encontrávamos
um sentimento de resistência, a qual acreditávamos
que não se curvaria: o Supremo Tribunal Federal,
nossa Corte Suprema, que tem tido postura firme de
enfrentamento em momentos importantes num
Governo desse tipo, em que predomina a ditadura.

Precisamos de um poder que, pelo menos, te
nha a cabeça erguida e defenda as leis. Entretanto,
de forma surpreendente, ontem o Supremo Tribunal
Federal concedeu liminar de ação declaratória de
constitucionalidade, impetrada pela Câmara, Senado
e Poder Executivo, que simplesmente julga as ações
coletivas futuras dos servidores públicos, as quais
não podem ser concedidas se não forem transitadas
em julgado, as atuais ações em curso, e - mais gra
ve - as ações que já, tinham sido julgadas no mérito
não podem mais ser executadas, porque há uma de
cisão futura que influencia as decisões passadas.
Isso é uma monstruosidade jurídica!

Sou leigo, não sou jurista; por isso, vou ler tre
cho de uma nota pública divulgada nos jornais de
várias entidades, inclusive da Ordem dos Advogados
do Brasil do Rio Grande do Sul e da Associação de
Juízes do Rio Grande do Sul. Quero que se registre
a nota na íntegra nos Anais da Casa:

O Governo Federal (...) conseguiu a
conversão da Medida Provisória nº 1.570 na
Lei nº 9.494, e agora ingressa com uma
ação declaratória de constitucionalidade,
que sequer é assinada por advogado, refe-

rente ao art. 1º da referida Lei perante o
STF. Ao mesmo tempo em que demonstra,
ele próprio, sua dúvida quanto à constitucio
nalidade do dispositivo, quer obter decisão
do STF que obrigue, por efeito vinculante,
todos os juízes do País a aplicar essa lei tão
discriminatória quanto injusta, impedindo-os
de exercer controle efetivo sobre os atos
do Poder Executivo, que, justamente, se
tem pautado como um dos que mais infringem
as leis e protela, abusivamente, os processos
judiciais.

As entidades signatárias denunciam à socieda
de mais esse atentado à cidadania, pois onde se diz
que ·0 juiz não poderá conceder", está-se em verda
de a dizer que "o cidadão não poderá obter a tutela
dos seus direitos, contra o Poder Público".

Assinam as referidas entidades.
Sr. Presidente, isso foi dito por juízes. Essa de

cisão do Poder Executivo, infelizmente ratificada
pelo Supremo, que se submeteu, transfonna o servidor
público em cidadão de segunda classe. Ele não terá
direito a liminar, não terá direito a medidas cautela
res, não terá direito a julgamento de mérito em pri
meira e segunda instâncias, mas só quando chegar
ao Supremo. Isso significa que o servidor público
que tiver qualquer direito subtraído não poderá mais
interpor ação na Justiça, e é prerrogativa normal do
juiz reparar qualquer direito até o julgamento do mé
rito. Passarão dez, quinze anos até que seja julgada
a matéria em última instância, para então ser repara
do o direito. E, quando isso acontecer, talvez a lesão
não mais possa ser reparada.

É uma monstruosidade. Infelizmente estamos
vivendo a ditadura civil do Sr. Fernando Henrique
Cardoso, uma ditadura que se impõe e faz o que
quer com este Poder envergonhado que é o Legisla
tivo. Agora colocou um representante no Supremo, o
ex-Deputado Nelson Jobim, para mudar a composi
ção daquele colegiado e ganhar suas ações, trans
formando a Corte Suprema em instrumento pessoal
seu.

Onde vamos parar, Sr. Presidente, com esse
ditador de plantão entregando o País, tirando direitos
do povo e massacrando a população?

Era o que eu tinha a dizer.

NOTA A QUE SE REFERE O ORADOR
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isonomia eda garantiado acessÇ) àprestaçãojUrisdiclqnat, cláusulas pétreas daConstituiçio Br~silelra. Para . ~
Isto, "se ulu aconversão da ~pt'570 na lei 9.494 é a ora In Jessa com açãodeclaratória de constltucio..' \ ~)
.nalldad~,quesequeréassina aporadvogado. referente aoartigo 10da re ar a e peranteo81 • omesmo , ~
tempo em que demonstra, ele próprio, sua dúvida qJ.anto à constitucionalidade do disp~siti~. ~uer obter I 8
decisãodo $TFque ob~lgue, porefeito vinculante, tode,s os jurzes do Pafs aap. Hcaresta /ellãodJscnmlnalórla I ~
quanto Injusta. Impedindo-os de exercer controle efetivo'sobm os atos do Poder Executivo, que, justamente. ~
!!...~ sepautado comoumóosquemais infringeas leis t~ protela. abu~iV'dmenltt. osprocessosjüdi~iais. ti • • " Si
IA~ entidadesslgnatát1as denunclam à sociedade mais esteatentado à cidadania. poisonde sedizqu~ ~JUIZ I ~
nao poderá conceder. está-se,em,verdade adizerque -Q cidadãonãopoderáobtera tutela de $~US direitos,
contra oPoderPúblico·. '

Porto Alegre. 04 de fevereiro de 1998."
Ordem dos Adwgados do Brasil

Seção do Rio Grande do Sul
Associação dos Jufzes-OO 'lio Grande do- Sul - AJUAIS

(Associ~ção dO$ Magistrado~rabalhodo Rio Grande do Sul· AMATRA, RS

~
-...l



04438 Sexta-feira 13 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1998

o SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Com a
palavra o nobre Deputado Gonzaga Patriota.

V. Exa. dispõe de cinco minutos.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a imprensa, tão vigilante, às
vezes se excede no seu patrulhamento. Recebi hoje
a ligação de uma jornalista perguntando qual teria
sido meu voto ontem, na votação da reforma da Pre
vidência Social. Ora, encaminhei o voto contra a ma
téria, em nome do Partido Socialista Brasileiro; o pai
nel acusou meu voto e ainda o ratifiquei ao microfo
ne, quando até me chamaram de papagaio de pirata
e disseram: Gonzaga Patriota é contra a reforma.
Quem não sabe que sou contra essas reformas es
púrias do Governo? Mas hoje a jornalista procurou
me para dizer: "Ficamos sabendo que o senhor vo
tou contra a reforma, mas parece que foi ao microfo
ne dizer que era a favor" - naquele jogo de cabra sa
fado que nem pernambucanos, nem paraibanos fa
zem. Então, ratifico mais uma vez: meu voto foi con
tra a proposta, porque acho que essa reforma não
presta.

Sr. Presidente, o outro assunto que levanto diz
respeito ao Sistema Adutor de Jucazi,nho. O Gover
no do Sr. Fernando Henrique Cardoso está investin
do nessa obra para atender a uma grande popula
ção carente, e trazemos nesta oportunidade nossa
homenagem ao grande pernambucano Gustavo
Krause e ao próprio Presidente da República, que
está trabalhando para reparar as carências de toda
uma região, levando água para várias cidades.

Queremos pedir que, na concorrência para a
construção do Sistema Adutor da Barragem de Ju
cazinho, sejam pulverizadas as ações, porque, da
maneira como o DNOCS está propondo o processo,
somente uma empresa será vitoriosa, e uma empre
sa grande. Talvez seja uma empresa de outras re
giões, porque as empresas do Nordeste estão em
estado de pré-falência.

Estamos encaminhando ao Sr. Ministro Gustavo
Krause e ao Diretor-Geral do Dnocs um documento
do Sinduscon, Sindicato das Indústrias da Constru
ção Civil, fazendo um apelo para que essa concor
rência seja pulverizada e dela possam participar em
presas pequenas, de capital modesto, o que propor
cionaria a oferta de muitos empregos naquela região
agrestina do Estado de Pernambuco.

Deixamos registrado o apelo ao Ministro Gus
tavo Krause. E, mais uma vez, ratificamos que onde
há fumaça, há fogo. Mas, com Gonzaga Patriota,
não há fumaça nem fogo, só a verdade.

O SR. PRI:SIDENTE (Efraim Morais) - Tem a
palavra o nobre Deputado progressista Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, estamos preocupados com
o desdobramento de situações após a aprovação do
Código de Trânsito Brasileiro.

Lutamos muito para oferecer uma legislação
mais adequada ao momento em que vivemos; inseri
mos até algumas medidas mais fortes e sugerimos a
redução das draconianas ali existentes. O Relator,
Deputado Ary Kara, foi muito gentil em atender às
ponderações. E fico preocupado, porque tínhamos
proibido no Código certos tipos de irregularidades
que estão querendo trazer de volta, por pressão de
lobistas.

Trata-se da questão dos selos, exigência que
extinguimos. O Conselho Nacional de Trânsito ratifi
cou essa decisão, e diz a imprensa, ao que parece,
que determinadas pessoas, interessadas em ganhar
dinheiro, em explorar o consumidor, buscam a res
surreição de um material dispensável, desnecessá
rio, a ser colocado em nossos carros só para que
paguemos mais alguns reais para terceiros.

Isso é uma brincadeira, é uma falta de respeito
à cidadania! Os brasileiros não têm por que colocar
selo na placa de seus carros para engordar o caixa
de empresas que querem ganhar dinheiro fácil. É
preciso c:ue o Conselho Nacional de Trânsito seja
rigoroso e impeça isso imediatamente.

Essa é a primeira bandalheira que querem fa
zer após a instituição do Código de Trânsito Brasilei
ro para desmoralizar, de início, uma legislação que
veio para corrigir muitas falhas. Isso talvez anule to
das as virtudes que quisemos implantar com esse
Código.

A segunda irregularidade gritante segue na
mesma linha, qual seja, a de buscar, em função do
trânsito, enriquecimento fácil. Ouça bem V.Exa., e
saiba a Nação, ouçam os que gov~rnam o País, os
Estados, os Municípios e o Distrito i'ederal: querem
mudar as placas dos carros de novo! Já paguei 45
reais este ano pela placa do meu carro e, como eu,
milhões de consumidores brasileiros também pagaram
por esse serviço. No próximo ano já querem fazer 40
milhões de novas placas para enriquecer pessoas
interessadas.

Ora, se as autoridades vão conceder licença
para essa aberração, algo de podre está por detrás
delas. Temos de denunciar isso. Alguém está que
rendo levar comissões, participar dos lucros da ven
da dessas chapas, que são desnecessárias. Não te-
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(Encerra-se a sessão às 18 horas e 5
minutos.)

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA
O GRANDE EXPEDIENTE

-12 de janeiro a 13 de fevereiro de 1998-

FEVEREIRO

mos por que mudar as chapas dos nossos carros no
Brasil ano a ano. Isso é um crime, é um atentado ao
bolso do consumidor brasileiro!

São essas as duas graves denúncias que faço,
com seriedade e com responsabilidade, desta tribu
na, esperando que o Planalto ouça, que o CO(lselho
Nacional de Trânsito imediatamente tome posição
de sentido e diga "não·, em uma resolução corajosa,
transparente e clara. Quem quiser ganhar dinheiro
que vá plantar, que vá produzir, que vá trabalhar,
mas não queira praticar assaltos anuais contra o bolso
dos consumidores brasileiros.

Fiquei indignado quando li essas duas informações
na imprensa. Estou sabendo que essa história está
evoluindo. Sei que a questão está correndo a passos
acelerados e vamos ter de mudar as chapas dos
carros. Mudar para quê, se já estão registradas nos
computadores? É preciso mudar apenas para pagar
mais! Pagar mais para quem? Para o. Estado? Não.
Para alguns interessados, proprietári6s de fábrica de
chapas que devem, naturalmente, dar alguns tostões
por fora para quem deseja aprovar medida tão
esquisita e inusitada.

Sr. Presidente, isso é uma vergonha!

Era o que tinha a dtzer.

VIII - Encerramento

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

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Encerro
a sessão, convocando outra para amanhã, sexta-feira,
dia 13, às 09 horas.

Requer informações ao Ministro de
Estado do Meio Ambiente, Recursos Hídricos
e Amazônia Legal.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. EXª, com base no art. 50, da
Constituição Federal, e artigo 116, do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados, sejam solicitadas
informações ao Exmº Sr. Ministro de Estado do Meio
Ambiente, Recursos Hídricos e Amazonia Legal, sobre:

1. medidas adotadas para preservação am
bientai da usina Serra da Mesa, em Minaçu-GO.

2. quais são os critérios adotados para liberação
de certidão de lavra garimpeira.

3. quais são as medidas de controle dos garim
pos que obtiveram a certidão de lavra garimpeira.

4. quais são as medidas adotadas para coibir o
garimpo ilegal na área da Usina Serra da Mesa.

5. qual é o estudo do impacto ambiental do
garimpo legal e ilegal na área da Usina Serra da
Mesa.

6. quais as medidas adotadas para coibir a
pesca predatória na Usina Serra da Mesa.

7. quantos fiscais existentes para realizar o
controle e preservação ambiental na Usina Serra da
Mesa.

8. quais as providências adotadas para coibir a
entrada de garimpeiros na reserva indígena Avá
Canoeiros.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

REQUERIMENTO .DE INFORMAÇÃO
N2 3.209/98

Justificação

Em artigos publicados no jornal O Popular, inti
tulados "Garimpo volta a ameaçar área indígena",
"Femago anuncia fechamento de lavras", "Planta
que dá conceira afugenta invasor", "Pesca predató
ria invade lago", a jornalista Marília Assunção, des
creve uma série de fatos, no mínimo, preocupantes
para o cidadão comum e principalmente para aque
les, que por dever público, são responsáveis pela
preservação ambiental e respeito aos seres humanos
viventes ou não em dada localidade.

Destacamos alguns trechos importantes dos
respectivos artigos.

1. um ano após terem sido retirados pela força
policial, garimpeiros, retornaram à reserva dos avá
canoeiros, localizada nas proximidades da Usina
Serra da Mesa.

Hora Nome

10:00 Nilson Gibson
10:25 Edinho Bez
10:50 Antônio Feijão
11:15 Gilvan Freire
11 :40 Luiz Mainardi
12:05 Adylson Motta
12:30
12:55
13:20

Data Dia da Semana



Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Intemo da Casa, Voto Pelo Encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 12 de fevereiro de 1998. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum, da Mesa.
Em 12-2-98. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N!! 3.211, DE 1998

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Solicita ao Sr. ADvogado-Geral da
União informação sobre pareceres prola
tados pela AGU e pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, na forma dos arts. 50, § 2º,

da Constituição Federal, 115, caput, e 116 do Regi
mento Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas
cópias, ao Sr. Advogado-Geral da União, do Parecer
AGU nº GQ-15, prolatado pela referida autoridade,
diretamente subordinada ao Senhor Presidente da

Voto

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 12-2-98. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N!!3.210198

(Do Sr. Herculano Anghinetti)

Solicita informação ao Senhor
Ministro da Aeronáutica sobre questões
associadas ao Departamento de Aviação
Civil (DAC).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição

Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso
I, do Regimento Interno, solicitamos a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da
Aeronáutica, o seguinte pedido de informação:

a) qual a estrutura de fiscalização do DAC, in
cluindo-se o número de técnicos e seu nível salarial;

b) qual a sistemática de fiscalização das em
presas aéreas;

c) o DAC possui ficha de manutenção e horas
de vôo de todas as aeronaves da frota brasileira;

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto Pelo Eocaminharnento.

Sala de Reuniões, 12 de fevereiro de 1998. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.
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2. os g~rimpeiros instalaram, na área conheci- d) existe um controle para revisão de célula
da como Porto de Rubão, onze (11) balsas de dre- das aeronaves, ou esse importante item fica a critéi-
nagem e um equipamento chamado de chupadeira. ro das companhias e proprietários;

3. sessenta (60) famílias de posseiros que ain- e) as oficinas de manutenção existentes são
da não foram indenizadas pelos recursos da Funai e fiscalizadas e homologada pelo DAC;
a empresa responsável pela Usina Furnas Centrais f) existe um banco de dados a respeito desse
Elétricas, estão aderindo ao garimpo. assunto;

4. a pesca predatória, no lago de Serra da g) o DAC tem o controle da localização e nú-
Mesa, cresceu tanto que chamou a atenção até do mero de todos os aeroportos brasileiros;
secretário de Saúde de Uruaçu. h) quais são os padrões mínimos de exigência

5. "sem licença, a gente não seria bobo de vir para ~s aeroportos existentes de acordo com sua
com draga para cá", afirma o presidente da Coope- capacidade;
rativa de Garimpeiros de Crixás. j) qual a prioridade para reciclagem profissional

Diante deste quadro, que consideramos grave dos. pilotos de a~iaçã? ci~i1, t~nto comercial como
gostaríamos de saber do Ministério do Meio Ambiente, particular, e se eXiste flscahzaçao; ...
Recursos Hídricos e Amazônia Legal as informações I) os aeroportos da~ rota~ ~omerclals eXlsten-
relacionadas acima. tes trabalham com padroes mmlmo de segurança,

Sala das Sessões, fevereiro de 1998. _ Pedro no que diz respeito à fiscalização do que é embarca-

W·I G' - D t d F d I PT GO do nas aeronaves.I son U1maraes, epu a o e era - - . A - . d . _
• s questoes suscita as Impoem-se como uma

forma completa de tomadas de conhecimento dos
procedimentos de gestão e normas de conduta de
correntes das atribuições do DAC.

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1998. 
Deputado Herculano Anghinetti.

Voto
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República (art. 3º, § 22 , da Lei Complementar nº 73,
de 10' de fevereiro de 1993), bem como cópias dos
Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacio
nal, órgão vinculado, técnica e juridicamente, à AGU
(art. 2º, § 1º, in fine, da citada Lei Complementar nº
73, de 1993), sob nºs PGFN/CRF/nº 167/94 e
PGFN/CRF/nº 665/94 e da Nota PGFN/CRF/nº
057/94, todos pertinentes á criação da BRASIL
PREV - Previdência Privada S/A.

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1998. 
Deputado Cunha Bueno.

Voto
Estando de acodo com o art. 50, § 2º da Cons

tituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 12 de fevereiro de 1996. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum, da Mesa.
Em 12-2-98. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Seção de atas

ERRATA

No DCD nº 160 de 10-9-97, página 27474,
coluna 2

Onde se lê:
-3-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 109-C, DE 1989

(Do Senado Federal)

Reabertura de discussão, em segundo turno,
do Projeto de Lei Complementar nº 109-B, de 1989,
que estabelece normas para o adequado tratamento
tributário do ato cooperativo; tendo pareceres das
Comissões: de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla
tiva e, no mérito, pela aprovação, com emendas,
com voto em separado do Sr. Juarez Marques Batis
ta; de Economia, Indústria e Comércio, pela aprova
ção, com adoção das emendas da Com!ssão de
Constituição e Justiça e de Redação; e, de Finanças
e Tributação, pela aprovação, com emenda e ado
ção das emendas da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação. PARECERES ÀS EMENDAS
DE PLENÁRIO: dos relatores designados pela Mesa
em substituição às Comissões: de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juri
dicidade e boa técnica legislativa (Relator: Sr. Nilson
Gibson); de Economia,

Leia-se:

-3-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 109-C, DE 1989

(Do Senado Federal)

Reabertura de discussão, em primeiro turno,
do Projeto de Lei Complementar nº 109-B, de 1989,
que estabelece normas para o adequado tratamento
tributário do ato cooperativo; tendo pareceres das
Comissões: de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla
tiva e, no mérito, pela aprovação, com emendas,
com voto em separado do Sr. Juarez Marques Batis
ta; de Economia, Indústria e Comércio, pela aprova
ção, com adoção das emendas da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação; e, de Finanças
e Tributação, pela aprovação, com emenda e ado
ção das emendas da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação. PARECERES ÀS EMENDAS
DE PLENÁRIO; dos relatores designados pela Mesa
em substituição às Comissões: de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juri
dicidade e boa técnica legislativa (Relator: Sr. Nilson
Gibson); de Economia,

Seção de atas

ERRATA

No DCD nº 161, de 11 de setembro de 1997,
página 27813, coluna 2,

Onde se lê:

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
oferecer parecer às emendas de plenário ao projeto
em substituição à, concedo a palavra ao Sr. Deputa
do Nilmário Miranda.

O SR. NILMÁRIO MIRANDA (Bloco/PT - MG.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, esse projeto de lei do Senado Federal
iniciou sua tramitação em 1992, há cinco anos. Foi
aprovado no Senado o projeto da Senadora Júnia
Marise em 1º de julho de 1994. Chegou a esta Casa
e foi votado pela primeira vez em 11 de maio de
1995; depois, pela Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação em 6 de dezembro de 1995, e, por
duas vezes, chegou a ser incluído na pauta da Or
dem do Dia, mas por algum motivo foi retirado. Final
mente, em 24 de junho de 1997, iniciou-se o processo
de discussão desse projeto, agora concluído.
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Leia-se: .

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
oferecer parecer às emendas de plenário ao Projeto
de Lei nº 4.695/94, em substituição à Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior, concedo a pala
vra ao Sr. Deputado Nilmário Miranda.

O SR. NILMÁRIO MIRANDA (Bloco/PT - MG.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, esse projeto de lei do Senado Federal
iniciou sua tramitação em 1992, há cinco anos. Foi
aprovado no Senado o projeto da Senadora Júnia
Marise em 1º de julho de 1994. Chegou a esta Casa
e foi votado pela primeira vez na em 11 de maio de
1995; depois, pela Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação em 6 de dezembro de 1995, e, por
duas vezes, chegou a ser incluído na pauta da Or
dem do Dia, mas por algum motivo foi retirado. Final
mente, em 24 de junho de 1997, iniciou-se o proces
so de discussão desse projeto, agora concluído.

ERRATA

No OCO nº 161, de 11 de setembro de 1997,
página 27829, coluna 02,

Onde se lê:

Repito: rendo-me ao resultado e me congratulo
com o Vale do Jequitinhonha e com Minas Gerais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
vai anunciar o resultado da votação:

Votaram:
Sim: 224
Não: 172
Abstenções: ... 17
Total ... 413
É aprovado o Projeto de Lei nº 4.695/94.
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES

DEPUTADOS:
Roraima

Alceste Almeida - PFL - Sim
Luciano Castro - PSDB - Não
Luís Barbosa - PPB - Abstenção
Moisés Lipnik - PTB - Sim
Robério Araújo - PFL - Não
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Leia-se:

Repito: rendo-me ao resultado e me congratult:>
com o Vale do Jequitinhonha e com Minas Gerais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
vai anunciar o resultado da votação:

Votaram:
Sim: 224
Não: 172
Abstenções: ... 17
Total ... 413
É aprovado o Projeto de Lei nº 4.695/94.
Estão prejudicados os Projetos de Lei nºs

28/95 e 255/95, apensados.
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES

DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - PFL - Sim
Luciano Castro - PSDB Não
Luís Barbosa - PPB - Abstenção
Moisés Lipnik - PTB - Sim
Robério Araújo - PFL - Não
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Seção de atas

ERRATA

No OCO nº 161, de 11 de setembro de 1997,
página 27876, coluna 01,

Onde se Lê:

-6-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 109-C, de 1989

(Do Senado Federal)

Reabertura de discussão, em segundo turno,
do Projeto de Lei Complementar nº 109-B, de 1989,
que estabelece normas para o adequado tratamento
tributário do ato cooperativo; tendo pareceres das
Comissão: de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla
tiva e, no mérito, pela aprovação, com emendas,
com voto em separado do Sr. Juarez Marques Batis
ta; de Economia, Indústria e Comércio, pela aprova
ção, com adoção das emendas da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação; e, de Finanças
e Tributação, pela aprovação, com emenda e ado
ção das emendas da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação.

PARECERES ÁS EMENDAS DE PLENTÁRIO;
dos relatores designados pela Mesa em substituição
às. Comissões: de Constituição e Justiça e de Reda
ção, peJa constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa (Relator: Sr. Nilson Gibson); de Economia,
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Leia-se:

-2-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 109-C, de 1989

(Do Senado Federal)

Reabertura de discussão, em primeiro turno,
do Projeto de Lei Complementar nº 109-B, de 1989,
que estabelece normas para o adequado tratamento

tributário do ato cooperativo; tendo pareceres das
Comissões: de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislti
va e, no mérito, pela aprovação, com emendas, com
voto em separado do Sr. Juarez Marques Batista; de
Economia, Indústria e Comércio, pela aprovação,
com adoção das emendas da Comissão de Consti
tuição e de Redação; e, de Finanças e Tributação,
pela aprovação, com emenda e adoção das emendas
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

PARECERES ÁS EMENDAS DE PLENÁRIO:
dos relatores designados pela Mesa em substituição
às Comissões: de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade e boa téc
nica legislativa (Relator: Sr. Nilson Gibson); de
Economia.
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..... tiva e, no mérito, pela aprovação, com emenda, com

Leia-se: voto em separado do Sr. Juarez Marques Batista; de
Economia, Indústria e Comércio, pE;!La_ aprovação,
com adoção das emendas da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação; e, de Finanças e Tri
butação, pela aprovação, com emenda e adoção
das emendas da

Comissão de Constituição e Justiça e~ .Redação.

PARECERES ÁS EMENDAS DE PLENÁRIO:
dos relatores designados pela Mesa em substituição
às Comissões: de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade de boa
técnica legislativa (Relator: Sr. Nilson Gibson); de
Economia,

-6-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 109-C, de 1989

(Do Senado Federal)

Reabertura de discussão, em primeiro turno,
do projeto de Lei Complementar nº 109-B, de 1989,
que estabelece normas para o adequado tratamento
tributário do ato cooperativo; tendo pareceres das
Comissões: de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla
tiva e, no mérito, pela aprovação, com emendas,
com voto em separado do Sr. Juarez Marques Batis
ta; de Economia, Indústria e Comércio, pela aprova
ção, com adoção das emendas da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação; e, de Finanças
e Tributação, pela aprovação, com emenda e ado
ção das emendas daa Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação.

PARECERES ÁS EMENDAS DE PLENÁRIO:
dos relatores designados pela Mesa em substituição
às Comissões: de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa (Relator; Sr. Nilson Gibson). de Economia.

ERRATA
No OCO nº 164, de 16-9-97, página 28367,

coluna 2

Onde se Lê:

-2-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 109-C, de 1989
(Do Senado Federal)
Reabertura de discussão, em segundo turno,

do Projeto de Lei Complementar nº 109-B, de 1989,
que estabelece normas para adequado trtamento tri
butário d6ãtõ'coeperativo; tendo pareceres das Co
missões: de Constituiçãõ--eJustiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla-
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CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

EDITAL N° 01, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998

Fevereiro de 1998

A Diretora do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados, nos
termos do Ato da Mesa n° 62/85, publicado no Boletim Administrativo nO 105, de 12 de junho de 1985,
p. 1047, toma públicas as decisões da Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo - CADAR,
quanto ao ciclo de vida útil de 90 espécies documentais produzidas, e/ou alteradas, e/ou recebidas no
desempenho de 07 rotinas específicas, acumuladas em 201 unidades de arquivamento (originais, vias,
cópias, processos. etc), formalizadas nas Tabelas de Temporalidade anexas, cujos prazos de guarda.
devidamente justificados, foram extraídos dos respectivos Planos de Destinação de Documentos.

Conforme a legenda que acompanha as Tabelas de Temporalidade, os conjuntos
documentais assinalados com "P" terão guarda permanente, por oferecerem perspectiva de uso para fins de
pesquisa e informação futuras. A convenção "P/S" indica guarda permanente-seletiva, por amostragem. Os
demais terão, por destinação final, a eliminação sistemática, após decorridos os respectivos prazos de
guarda no setor de origem, ou na Coordenação de Arquivo.

Se, no prazo de 60 (sessenta dias), não houver manifestação em contrário, por parte de
pessoas e entidades interessadas, estas Tabelas de Temporalidade serão consideradas aprovadas e entrarão
em vigor.

SUELENA PINTO BANDEIRA
Diretora

Rotinas analisadas

Área legislativa

OCO/02 - "Apoio às Reuniões de Comissões (Atualização)"
OCO/03 - "Apoio Administrativo e Técnico à Tramitação de Proposição (Atualização)"
OCOlO7 - "Rt:alização de Diligências - Comissão Parlamentar de Inquérito (Atualização)"
OCOll6 - "Constituição e/ou Reativação de Subcomissão"
DCOll7 - "Licença para Instauração de Processo Criminal Envolvendo Deputado"
OCOll8 - "Cassação de Mandato de Deputado"
OCO/19 - "Manutenção das Bases de Dados - DECOM"
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(O indicativo abaixo refere-se à área em que se insere a atividade, ao número atribuído à
rotina e aos documentos analisados)

Ex.: DC0/19 Doc. OI
DCO/-Departamento de Comissões (Área)
19 - Manutenção das Bases de Dados - DECOM (Rotina)
Doc. OI - Base de Dados - DECOM

ATA - REUNIÃO DE COMISSÃO DCO/02 Doe.09
AUTO DE INTERDIÇÃO - CPI DCO/07 Doe.08
AVISO - PRAZO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS - PROPOSIÇÃO DCO/03 Doe.ll
BASE DE DADOS - AGENDA DECOM DC0/19 Doe.03
BASE DE DADOS - CONTROLE DE ENTRADAS E DE TAREFAS DC0/19 Doe.02
BASE DE DADOS - CONTROLE DE PRESENÇA DE PARLAMENTARES DC0/19 Doe.04
BASE DE DADOS - DECOM DCO/19 Doe.OI
BOLETIM DE AÇÃO LEGISLATIVA DCO/02 Doe.ll
COMUNICAÇÃO - AUTOR DE PROPOSIÇÃO DCO/03 Doc. 15
COMUNICAÇÃO - DIS,TRIBUIÇÃOIREDISTRIBUIÇÃO DE PROPOSIÇÕES DCO/03 Doe.09
CONVITE - REUNIÃO DE SUBCOMISSÃO FORA DA CD DCO/I6 Doe.06
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE COMISSÃO DCO/02 Doe.OI
DECLARAÇÃO DE VOTO - COMISSÃO DCO/02 Doc. 18
DOSSIÊ - ATA PLENA DE REUNIÃO DE COMISSÃO DCO/02 UCAI
DOSSIE - CASSAÇÃO DE MANDATO DE DEPUTADO DCO/18 UCA
DOSSIE - PROJETO DE CÓDIGO DCO/03 UCA8
DOSSIE - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DCO/03 UCA5
DOSSIE - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR À CONSTITUIÇÃO DCO/03 UCIO
DOSSIE - PROJETO DE LEI DE INICIATIVA POPULAR DCO/03 UCA2
DOSSIE - PROJETO DE LEI DO JUDICIÁRIO DCO/03 UCA7
DOSSIE - PROJETO DE LEI DO MINIsTÉRIO PÚBLICO DCO/03 UCA4
DOSSIÊ - PROJETO DE LEI DO SENADO FEDERAL DCO/03 UCA9
DOSSIE - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DCO/03 UCA3
DOSSIE - PROJETO DE RESOLUÇÃO DCO/03 UCA6
DOSSIE - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO DCO/03 UCAI
DOSSIÊ - REUNIÃO DE COMISSÕES PERMANENTES DCO/02 UCA2
DOSSIE - SUBCOMISSÃO DC0/16 UCA
ESPELHO DE SUBCOMISSÃO DC0/16 Doe.03
EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO AO RELATOR DE PROPOSIÇÃO DCO/03 Doc. 1O
EXPEDIENTE - INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE EXTERNO - COMISSÃO DCO/03 Doe.21
EXPEDIENTE - RESPOSTA A PEDIDO DE INFORMAÇÃO - CPI DCO/07 Doe.04
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EXPEDIENfE - SOLICITAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AVISO DE REUNIÃO DE ..
COMISSÃO DCO/02 Doe.OS
EXPEDIENTE - SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS - CPI DCO/07 Doe.OI
FICHA DE CONTROLE DE PROPOSIÇÃO - COMISSÃO DCO/03 Doe.07
FICHA DE CONTROLE DE TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO - DECOM DCO/03 Doe.04
FICHA DE EMENTA DE PROPOSIÇÃO DCO/03 Doe.03
FICHA DE RELATOR - COMISSÃO DCO/03 Doe.08
FOLHA DE ROSTO DE PROPOSIÇÃO DCO/03 Doe.17
FORMULÁRIO - TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA CESSÃO DE USO DE ..
AUDITÓRIO OU DE PLENÁRIO - DECOM DCO/02 Doc. 14
LISTA DE CONTROLE DE VOTAÇÃO - COMISSÃO DCO/02 Doe.16
LISTA DE INSCRIçÃO PARA DEBATES - COMISSÃO DCO/02 Doe.IS
LIVRO - AGENDA DE PLENÁRIOS DCO/02 Doe.03
LIVRO DE ENTRADA DE PROPOSIÇÕES - COMISSÃO DCO/03 Doe.06
LIVRO DE PRESENÇA DE DEPUTADOS-REUNIÃO DE COMISSÃO DCO/02 Doc. 12
LIVRO DE PROTOCOLO DE PROPOSIÇÕES - COPER DCO/03 Doe.OS
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - CPI DCO/07Doe.06
MANUAL DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE DADOS DCO/19 Doe.OS
MEMORANDO - SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA REUNIÃO DE .
COMISSÃO PERMANENfE DCO/02 Doe.04
MEMORANDO - SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS 'PARA REUNIÃO DE .
COMISSÃO TElvfPORÁRIA DCO/02 Doe.OS
OFÍCIO - COMUNICAÇÃO DE ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO ..
DEDEFESADEDEPUTADO DCO/I7Doe.02
OFÍCIO - COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE .
PROPOSIÇÃO DCO/03 Doe.18
OFÍCIO - COMUNICAÇÃO DE RESULTADO DE DELIBERAÇÃO DE PROPOSIÇÃO
AO PRESIDENTE DA CD DCO/03 Doe.22
OFÍCIO - CONVITE A AUTORIDADE A PARTICIPAR DE REUNIÃO DE .
INSTALAÇÃO DE SUBCOMISSÃO DC0/16 Doe.OS
OFÍCIO - ENCAMINHA BENS E/OU DOCUMENTOS APREENDIDOS AO .
PRESIDENTE DA CO - CPI DCO/07 Doc. IO
OFÍCIO - ENCAMINHA RELAÇÃO DOS DEPUTADOS FALTOSOS DCO/02 Doe.13
OFÍCIO - INDICAÇÃO DE SERVIDOR PARA SECRETÁRIO DE SUBCOMISSÃO .. DC0/16 Doe.02
OFÍCIO - INFORMAÇÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA - CPI DCO/07 Doe.OS
OFÍCIO - INFORMAÇÃO SOBRE DISPONIBILIDADE DE BENS E/OU .
DOCUMENTOS APREENDIDOS - CPI DCO/07 Doe.II
OFÍCIO - NOTIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO CONTRA DEPUTAOO - COJUR . DC0/18 Ooe.O I
OFÍCIO - RESPOSTA DO PRESIDENTE DA CO AUTORIZANDO REUNIÃO DE
SUBCOMISSÃO FORA DA CO DC0/16 Doe.ll
OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DEPUTADO PARTICIPAR DE
REUNIÃO DE SUBCOMISSÃO FORA DA CD DC0/16Doe.OS
OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REUNIÃO DE SUBCOMISSÃO
FORA DA CO DC0/16 Doe.07
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OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE PONTO DE FUNCIONÁRIO DE
SUBCOMISSÃO DCO/16 Doe.09
OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE EXTERNO - .
COMISSÃO DCO/03 Doe.20
OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES - CPI DCO/07 Doe.03
OFICIO - SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO .
CRIMlNAL ENVOLVENDO DEPUTADO DCO/17 Doe.O I
OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE PRESENÇA DE ASSESSOR LEGISLATIVO EM .
REUNIÃO DE SUBCOMISSÃO FORA DA CD DCO/16 Doc. lO
OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA REUNIÃO DE COMISSÕES .. DCO/02 Doe.06
PARECER SOBRE PROPOSIÇÃO - COMISSÃO DCO/03 Doc.16
PARECER SOBRE PROPOSIÇÃO - RELATOR o'.. DCO/03 Doe.13
PROCESSO - LICENÇA PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL
ENVOLVENDO DEPUTADO DC0/17 UCA
PROGRAMA DE REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DE SUBCOMISSÃO DCO/16 Doe.04
PROGRAMA DE VIAGENS PARA A REUNIÃO DE SUBCOMISSÃO FORA DA CD DCO/16 Doe.I3
RECIBO - DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS APREENDIDOS - CPI DCO/07 Doe.12
REDAÇÃO FINAL DE PROPOSIÇÃO DCO/03 Doe.23
RELAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA REUNIÕES FORA DA CD DCO/16 Doc. 12
RELATÓRIO - DEFESA DE DEPUTADO EM FACE DE SOLICITAÇÃO DE PERDA
DEMANDATO DC0/18Doe.02
RELATÓRIO - DEFESA DE DEPUTADO EM FACE DE SOLICITAÇÃO DO STF PARA
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL DC0/17 Doe.04
RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE CONSISTÊNCIA DE ENTRADA DE DADOS -
COPER ' DCO/19 Doe.06
REQUERIMENTO - PROPOSTA DE CRIAÇÃO OU REATIVAÇÃO DE
SUBCOMISSÃO. . DCO/16 Doe.OI
RESUMO DAS CONCLUSÕES DE REUNIÃO DE COMISSÃO PERMANENTE DCO/02 Doc. IO
ROTEIRO DE ATIVIDADES PARA REUNIÕES NO DEPARTAMENTO DE .
COMiSSÕES DCO/02 Doe.07
SÍNTESE DE TRAMITAÇÃO ENCERRADA DE PROPOSIÇÃO - DECOM DCO/03 Doc. 19
TERMO DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA DE DEPUTADO DCO/I7 Doe.03
TERMO DE DILIGÊNCIA - CPI DCO/07 Doe.09
TERMO DE NOMEAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE DILIGÊNCIA - CPI DCO/07 Doe.02
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS - PROPOSIÇÃO DCO/03 Doe.12
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO DCO/03 Doe.14
TERMO DE REUNIÃO DE COMISSÃO DCO/02 Doe.19
VOTO EM SEPARADO DCO/02 Doe.17
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Câmara dos Deputados
Centro de Documentação e Infórmação
Coordenação de Arquivo
Seção de Avaliação e Recolhimento

SISTEMA DE CONTROLE DA PRODUÇÃO DOCUMENTAL

TABELA DE TEMPORALIDADE

Área: Legislativa
Função: Assessoramento Técnico e Administrativo ao Processo Legislativo
Atividade: Apoio Técnico e Administrativo ao Processo Legislativo
Rotina: APOIO ÀS REUNIÕES DE COMISSÕES (ATUALIZAÇÃO)

Documento: DCO/02-01 .
Título: CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE COMISSÃO

Avaliação: 29110/1996
Atualização: 17/1111997

- DCO/02 -

Via (01):
Arquivamento:

COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Integra Dossiê - Reunião de Comissão Permanente (DCO/02-UCA2)

Via (01): COTEM - Secretaria da Comissão pertinente
Arquivamento: Pasta específica em ordem cronológica
Fase ativa: . Até o envio aos membros da Comissão
Fase Interm. Origem: -

n vias:
Arquivamento:

Membros da comissão
NACD

Documento: DCO/13-01 (#)
Título: PAUTA - REUNIÃO DE COMISSÃO

Arquivo eletrônico:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:

Original:
Arquivamento:

DECOM - Secretaria da Comissão pertinente
Até a preparação da Ordem do Dia
Até a elaboração da próxima pauta

COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Integra Dossiê - Reunião de Comissão Permanente (DCO/02-UCA2)



Fevereiro de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feim 13 04449

n vias:
Arquivamento:
Observações:

Membros de Comissão e interessados
NACD
Na COTEM, a pauta encaminhada aos membros está inserida no documento
DCO/02-01 - Convocação para Reunião de Comissão.

Documento: DCO/02-03
Título: LIVRO - AGENDA DE PLENÁRIOS

Via única: DECOM - SERAD
Fase ativa: Até o preenchimento do livro
Fase Interm. Origem: O1 ano
Fase Interm. COARQ: -

Documento: DCO/02-04
Título: MEMORANDO - SOLICITACÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA REUNIÃO DE

COMISSÃO PERMANENTE

Arquivo eletrônico: DECOM - SERAD
Fase ativa: Até a determinação das providências
Fase Interm. Origem: Até a realização da reunião
Fase Interm. COARQ: -

Original: DECOM - SERAD
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até a realização da reunião
Fase Interm. Origem: Até o final do ano
Fase Interm. COARQ: -

Documento: DCO/02-0S
Título: MEMORANDO - SOLICITACÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA REUNIÃO DE COMISSÃO

TE~ORÁRIA

Original: DECOM - SERAD
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até a determinação das providências
Fase Interm. Origem: 01 ano
Fase Interm. COARQ: -

Cópia: COTEM - Secretaria da Comissão pertinente
Fase ativa: Até a realização da reunião
Fase Interm. Origem: -

Documento: DCO/02-06
Titulo: OFÍCIO - SOLICITACÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA REUNIÃO DE COMISSÕES

Via (01):
Arquivamento:

ADIRP - SERAD
Pasta específica
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Fase ativa: Até o atendimento das solicitações
Fase Interm. Origem: Até o final do ano
Fase Interm. COARQ: -

Via(02): COSEL - SERAD
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até o atendimento das solicitações
Fase Interm. Origem: Ate o final do ano
Fase Interm. COARQ: -

Via(03): DETAQ - SESOC
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até o atendimento das solicitações
Fase Interm. Origem: Até o final do ano
Fase Interm. COARQ: -

Via(04): DETAQ - SERAD
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até o atendimento das solicitações
Fase Interm. Origem: Até o final do ano
Fase Interm. COARQ: -

Cópia: DECOM - SERAD
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até o recebimento pelos diversos órgãos
Fase Interm. Origem: 1 ano
Fase Interm. COARQ: -

Documento: DCO/02-0?
Título: ROTEIRO DE ATIVIDADES PARA REUNIÕES NO DEPARTAMENTO DE

COMISSÕES

Via(Ol): DECOM - Copa central
Fase ativa: 01 dia
Fase Interm. Origem: Até o final do mês
Fase Interm. COARQ: -

Via(02): DECOM - SERDO
Fase ativa: O1 dia
Fase Interm. Origem: Até o final do mês
Fase Interm. COARQ: -

Cópia: DECOM - SERAD
Arquivamento: Pasta específica
Observações: Conforme o caso. Cópia da via (01) e/ou via (02)
Fase ativa: Até a realização da reunião
Fase Interm. Origem: Até o final do ano
Fase Interm. COARQ: -
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Documento: OCO/02-14
Título: FORMULÁRIO - TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA CESSÃO DE USO DE

AUDITÓRIO OU DE PLENÁRIO - OECOM

Via única: DECOM - SERAD
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até o término da utilização do plenário ou auditório
Fase Interm. Origem: 01 ano
Fase Intermo COARQ: -

Documento: OCO/02-08
Título: EXPEDIENTE - SOLICITAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AVISO DE REUNIÃO DE

COMISSÃO

Original: DETAQ - SESOC
Observações: A COTEM não acumula cópia do expediente.
Fase ativa: Até a divulgação do aviso
Fase Interm. Origem: Até o final do mês
Fase Intermo COARQ: -

Cópia: COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até a divulgação do aviso
Fase Intermo Origem: Até o final do ano
Fase Interm. COARQ: -

Documento: OCO/02-15
Título: LISTA DE INSCRIçÃO PARA DEBATES - COMISSÃO

Via única:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Intermo COARQ:

OECOM - Secretaria da Comissão pertinente
Até o término da reunião
Até o final do ano

Documento: OCO/02-16
Título: LISTA DE CONTROLE DE VOTAÇÃO - COMISSÃO

Via única: COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até o término da votação
Fase Intermo Origem: Até o final da legislatura
Fase Intermo COARQ: -

Documento: OCO/02-17
Título: VOTO EM SEPARADO

Via única:
Arquivamento:

OECOM - COPER
Integra o dossiê da proposição a que se refere
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Documento: OCO/02-18
Título: DECLARAÇÃO DE VOTO - COMISSÃO

Via única:
Arquivamento:

OECOM - COPER
Integra o dossiê da proposição a que se refere

Documento: OCO/02-19
Título: TERMO DE REUNIÃO DE COMISSÃO

Via única:
Arquivamento:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:
Guarda Permanente:

COPER- Secretaria da Comissão pertinente
Pasta específica
Até a assinatura
Até o final da legislatura
04 anos
P

Documento: OCO/02-09
Título: ATA - REUNIÃO DE COMISSÃO

Arquivo eletrônico: COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Fase ativa: Até a publicação no DCD
Fase Interm. Origem: -

Original:
Arquivamento:
Observações:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:
Guarda permanente:

COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Pasta específica
No final da legislatura as atas são encadernadas
Até a assinatura
Até o final da legislatura
04 anos
P

Documento: OCO/02-10
Título: RESUMO DAS CONCLUSÕES DE REUNIÃO DE COMISSÃO PERMANENTE

Original:
Arquivamento:

n cópias:
Arquivamento:

COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Integra Dossiê - Reunião de Comissão Permanente (DCO/02-UCA2)

Interessados
NACO

Documento: OCO/02-II
Título: BOLETIM DE AÇÃO LEGISLATIVA

Original:
Observações:

Original:
Observações:

COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Integra o dossiê da proposição a que se refere.

COTEM - Secretaria da Comissão pertinente
Integra o dossiê da proposição a que se refere.
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Cópia:' CELEG - SINOP
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até a transcrição para a Ficha de Controle de Tramitação
Fase Interm. Origem: 06 meses
Fase Interm. COARQ: -

Documento: DCO/02-UCA 1
Título: DOSSIÊ - ATA PLENA DE REUNIÃO DE COMISSÃO

Via única:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:
Guarda Permanente:

Via única:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:
Guarda Permanente:

COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Até a publicação
Até o final da legislatura
04 anos
P

COTEM - Secretaria da Comissão pertinente
Até a publicação
Até o final da Comissão
05 anos
p

Documento: TAQ/**-Ol (#)
Título: NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Original:
Observações:

Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:

Cópia:
Arquivamento:

DECOM
Notas taquigráficas das reuniões realizadas nas Comissões Permanentes e
Temporárias. Critério adotado para os anos de 1996 em diante; os anos
anteriores serão microfilmados.
Até a publicação
ACSO
Integra o Dossiê-DCD

COARQ - SEDOL
Integra o Dossiê - DCD até ser substituída pelo original

Documento: DCO/02-12
Título: LIVRO DE PRESENÇA DE DEPUTADOS - REUNIÃO DE COMISSÃO

Via única:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:
Guarda Permanente:

COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Até o término do preenchimento do livro
Até o final da legislatura
04 anos
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Via única:
Observações:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:
Guarda Permanente:

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

COTEM - Secretaria da Comissão pertinente
São folhas, e não livro.
Até o final da Comissão
Até o final da legislatura
04 anos
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Documento: DCO/02-13
Título: OFÍCIO - ENCAMlNHA RELAÇÃO DOS DEPUTADOS FALTOSOS

Original:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:

COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Até as correções/implantações no computador
ACSO

Original: COTEM - Secretaria da Comissão pertinente
Fase àtiva: Até as correções/implantações no computador
Fase InterJil. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: -

Cópia:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:

DECOM - Núcleo de Apoio à Informática
. Até as correções/implantações no computador

Até o final do mês

Documento: DCO/02-UCA2
Título: DOSSIÊ - REUNIÃO DE COMISSÕES PERMANENTES

Dossiê único: COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até a publicação da Ata no DCD
Fase Interm. Origem: Até o final do ano seguinte
Fase Interm. COARQ: -
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TABELA DE TEMPORALIDADE

Sexta-feim 13 04455

Avaliação: 26/11/1996
Atualização: 17/11/1997

Área: legislativa
Função: Assessoramento Técnico e Administrativo ao Processo Legislativo
Atividade: Acompanhamento de Tramitação de Proposição
Rotina: APOIO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO À TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO (ATUALI-

ZAÇÃO) - DCO/03-

Documento: DC0/19-02 (#)
Título: BASE DE DADOS - CONTROLE DE ENTRADAS E DE TAREFAS

Arquivo eletrônico: DECOM - COPER
Arquivamento: Memória do computador
Fase ativa: Enquanto durar o procedimento
Fase Interm. Origem: -

Documento: DCO/03-03
Título: FICHA DE EMENTA DE PROPOSIÇÃO

Via única:
Arquivamento:

DECOM - COPER
Integra o dossiê da proposição a que se refere

Documento: OCO/03-04
Título: FICHA DE CON1ROLE DE TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO - DECOM

Via única: DECOM - COPER
Arquivamento: Arquivo de fichas por ordem numérica
Fase ativa: Até o término da tramitação da proposição
Fase Interm. Origem: Até o final da 13 sessão legislativa da legislatura seguinte
Fase Interm. COARQ: -

Documento: OC0/19-01 (#)
Titulo: BASE DE DADOS - DECOM

Arquivo eletrônico: DECOM - COPER
Arquivamento: Memória do computador
Fase ativa: Enquanto durar o procedimento
Fase Interm. Origem: -

Documento: DCO/02-11 (#)
Título: BOLETIM DE AÇÃO LEGISLATIVA

Original:
Observações:

COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Integra o dossiê da proposição a que se refere.
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C6pia: CELEG - SINOP
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até transcrição para a Ficha de Controle de Tramitação de Proposição
Fase Interm. Origem: 06 meses
Fase Interm. COARQ: -

Documento: DCO/03-0S
Título: LIVRO DE PROTOCOLO DE PROPOSIÇÕES - COPER

Via única: DECOM - COPER
Observações: Utiliza-se um livro específico para cada unidade recebedora dos documentos
Fase ativa: Até o término do livro
Fase Interm. Origem: 01 ano
Fase Interm. COARQ: -

Documento: SGM/31-01 (#)
Título: AVULSO DE PROPOSIÇÃO

Impresso:
Arquivamento:
Observações:
Guarda Permanente:

Impresso:
Observações:
Guarda permanente:

n Impressos:
Arquivamento:
Observações:

n Impressos:
Arquivamento:
Observações:

COARQ - SEDHI
Ordem cronológica
Arquivo Impresso (série encadernada)
P

COARQ - SEDHI
Arquivo Impresso (reserva técnica)
P

Interessados
NACD
A ser distribuído pelo Setor de Avulsos do Anexo N e disponível aos
interessados enquanto a proposição estiver tramitando; no caso de matéria
aprovada, rejeitada, arquivada, prejudicada ou retirada, serão os impressos
eliminados até o final do ano.

Interessados.
NACD
A ser distribuído pelo Setor de Avulsos do Plenário e disponível aos deputados
enquanto a proposição estiver tramitando; no caso de matéria aprovada,
rejeitada, arquivada, prejudicada ou retirada, serão os impressos eliminados até o
final do ano.

Impresso: SGM - Assessoria Técnica
Observações: Havendo Recurso
Fase ativa: Até a instrução do exame da matéria
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: -
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5 Impressos:
Arquivamento:

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Senado Federal
NACD

Sexta-feira 13 04457

Documento: DCO/03-06
Título: LIVRO DE ENTRADA DE PROPOSIÇÕES - COMISSÃO

Via única:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:

COPER - Secretaria da comissão pertinente
Até o término do livro
01 ano

Documento: DCO/03-07
Título: FICHA DE CONTROLE DE PROPOSIÇÃO - COMISSÃO

Via(Ol): COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Arquivamento: Arquivo de fichas, por ordem numérica
Fase ativa: Até o término da tramitação da proposição
Fase Interm. Origem: Até o final da Ia sessão legislativa da legislatura seguinte
Fase Interm. COARQ: -

Via(02): DECOM - COPER
Arquivamento: .Arquivo de fichas, por ordem de assunto
Fase ativa: Até o término da tramitação da proposição
Fase Interm. Origem: Até o final da la sessão legislativa da legislatura seguinte
Fase Interm. COARQ: -

Documento: DCO/03-0S
Título: FICHA DE RELATOR - COMISSÃO

Via única: COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Arquivamento: Arquivo de fichas, por ordem alfabética
Fase ativa: Até o término da tramitação da proposição
Fase Interm. Origem: Até o final da la sessão legislativa da legislatura seguinte
Fase Interm. COARQ: -

Documento: DCO/03-09
Título: COMUNICAÇÃO - DISTRIBUIÇÃOIREDISTRIBUIÇÃO DE PROPOSIÇÕES

Original: COPER - Secretaria da comissão pertinente
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até o conhecimento dos relatores
Fase Interm. Origem: 01 ano
Fase Interm. COARQ: -
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Original:
Arquivamento:
Observações:

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

DECOM - COPER
Integra o dossiê da proposição a que se refere
No caso da COTEM

Fevereiro de 1998

Cópia (01): DECOM - COPER
Fase ativa: Até o registro em fichas
Fase Interm. Origem: -

Cópia(02): CELEG - SINOP
Fase ativa: Até o registro nas fichas e no computador
Fase Interm. Origem: Até o final do ano
Fase Interm. COARQ: -

Cópia (03): SGM- SEATA
Fase ativa: Até a publicação no DCD
Fase Interm. Origem: -

Cópia (04):
Arquivamento:

Interessados
NACD

Documento: DCO/03-10
Título: EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO AO RELATOR DE PROPOSIÇÃO

Via única:
Arquivamento:

Relator da proposição
NACD

Documento: OCO/03-11
Título: AVISO - PRAZO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS - PROPOSIÇÃO

Original: DECOM - Secretaria da Comissão pertinente
Fase ativa: Enquanto durar o prazo de recebimento de emendas
Fase Interm. Origem: Até o final da la sessão legislativa da legislatura seguinte
Fase Interm. COARQ: -

Cópia: CELEG - SINOP
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até o registro nas fichas
Fase Interm. Origem: Até o final do ano
Fase Interm. COARQ: -

Documento: DCO/03-12
Título: TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS - PROPOSIÇÃO

Original:
Arquivamento:

DECOM - COPER
Integra o dossiê da proposição a que se refere
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Cópia'(OI):
Arquivamento:

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DECOM - COPER
Integra o dossiê de tramitação da proposição a que se refere

Sexta-feira 13 04459

Cópia (02): COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até a inclusão do original na proposição
Fase Intermo Origem: Até o final da tramitação da proposição
Fase Intermo COARQ: -

Cópia (03): COTEM - Secretaria da Comissão pertinente
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até a inclusão do original na proposição
Fase Intermo Origem: Até o término dos trabalhos da Comissão
Fase Intermo COARQ: -

Cópia (04):
Fase ativa:
Fase Intermo Origem:

SGM-SEATA
Até a publicação no DCD

Cópia (05): CELEG - SINOP
Fase ativa: Até o registro nas fichas e no computador
Fase Intermo Origem: Até o final do ano
Fase Intermo COARQ: -

Documento: DCO/03-13
Titulo: PARECER SOBRE PROPOSIÇÃO - RELATOR

Original:
Arquivamento:

Cópia (01):
Arquivamento:

Cópia (02):
Fase ativa:
Fase Intermo Origem:

DECOM - COPER
Integra o dossiê da proposição a que se refere

DECOM - COPER
Integra o dossiê de tramitação da proposição a que se refere

SGM-SEATA
Até a publicação no DCD

Cópia (03): COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até a inclusão do original na proposição
Fase Intermo Origem: Até o final da tramitação da proposição
Fase Intermo COARQ: -

Cópia (04): COTEM - Secretaria da Comissão pertinente
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até a inclusão do original na proposição
Fase Intermo Origem: Até o término dos trabalhos da Comissão
Fase Intermo COARQ: -
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---"-------------------------------'"------Documento: DCO/02-02 (#)
Título: PAUTA - REUNIÃO DE .cOMISSÃO PERMANENTE

Original:
Arquivamento:

n vias:
Arquivamento:

COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Integra o Dossiê - Reunião de Comissão Permanente (DCO/02-UCA2)

Membros da Comissão
NACD

Documento: DCO/03-14
Título: TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Original:
Arquivamento:

Cópia (01):
Arquivamento:

DECOM - COPER
Integra o dossiê da proposição a que se refere

DECOM - COPER
Integra o dossiê de tramitação da proposição a que se refere

Cópia (02): COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até a inclusão do original na proposição
Fase Intermo Origem: Até o final da tramitação da proposição
Fase Intermo COARQ: -

Cópia (03): COTEM - Secretaria da Comissão pertinente
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até a inclusão do original na proposição
Fase Intermo Origem: Até o término dos trabalhos da Comissão
Fase Intermo COARQ: -

Cópia (04):
Fase ativa:
Fase Intermo Origem:

SGM- SEATA
Até a publicação no DCD

Cópia (05): CELEG - SINOP
Fase ativa: Até o registro nas fichas e no computador
Fase Intermo Origem: Até o final do ano
Fase Intermo COARQ: -

Documento: DCO/03-15
Título: COMUNICAÇÃO- AUTOR DE PROPOSIÇÃO

Via única:
Arquivamento:

Autor da proposição
NACD
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Documento: DCO/03-20
Título: OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE EXTERNO 

COMISSÃO

Original:
Arquivamento:

Cópia:
Arquivamento:

Órgão solicitado
NACD

DECOM - COPER
Integra o dossiê da proposição a que se refere

Documento: DCO/03-21
Título: EXPEDIENTE - INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE EXTERNO - COMISSÃO

Original:
Arquivamento:

Cópia:
Arquivamento:

DECOM - COPER
Integra o dossiê da proposição a que se refere

Órgão indicador do representante
NACD

Documento: DCO/02-10 (#)
Título: RESUMO DAS CONCLUSÕES DE REUNIÃO DE COMISSÃO PERMANENTE

Original:
Arquivamento:

n cópias:
Arquivamento:

COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Integra Dossiê - Reunião de Comissão Permanente (DCO/02-UCA2)

Interessados
NACD

Documento: DC0103-16
Título: PARECER SOBRE PROPOSIÇÃO ~ COMISSÃO

Original:
Arquivamento:

Cópia (01):
Arquivamento:

Cópia (02):
Arquivamento:

DECOM - COPER
Integra o dossiê da proposição a que se refere

DECOM - COPER
Integra o dossiê de tramitação da proposição a que refere

COARQ - SEDOL
Integra o Dossiê - Diário da Câmara dos Deputados (DCD)

Cópia (03): CELEG - SINOP
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até o registro
Fase Interm. Origem: Até o final do ano seguinte
Fase Interm. COARQ: -
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Cópia (04): COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até a inclusão do original na proposição
Fase Interm. Origem: Até o final da tramitação da proposição
Fase Interm. COARQ: -

Cópia (05): COTEM - Secretaria da Comissão pertinente
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até a inclusão do original na proposição
Fase Interm. Origem: Até o término dos trabalhos da Comissão
Fase Interm. COARQ: -

Cópia (06):
Arquivamento:

Parlamentar (interessado)
NACD

Documento: DCO/03-l7
Título: FOLHA DE ROSTO DE PROPOSIÇÃO

Original:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:

Cópia (01):
Arquivamento:

SGM-SEATA
Até a publicação no avulso

DECOM - COPER
Integra o dossiê da proposição a que se refere

Cópia (02): COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até a inclusão do original na proposição
Fase Interm. Origem: Até o final da tramitação da proposição
Fase Interm. COARQ: -

Cópia (03): COTEM - Secretaria da Comissão pertinente
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até a inclusão do original na proposição
Fase Interm. Origem: Até o término dos trabalhos da Comissão
Fase Interm. COARQ: -

02 cópias: CELEG - SINOP
Fase ativa: Até o registro nas fichas e no computador
Fase Interm. Origem: Até o final do ano
Fase Interm. COARQ: -

02 cópias:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:

SGM-SEATA
Até a publicação do avulso
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Documento: DCO/03~22
Título: OFÍCIO - COMUNICAÇÃO DE RESULTADO DE DELIBERAÇÃO DE PROPOSIÇÃO

AO PRESIDENTE DA CD

Original: PRESI - Gabinete
Fase ativa: Até o conhecimento pelo Presidente da CD
Fase Interm. Origem: Até o arquivamento ou final da tramitação da proposição
Fase Interm. COARQ: -

Cópia: COPER - COJUR
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até o envio do original
Fase Interm. Origem: Até o final da legislatura
Fase Interm. COARQ: -

Documento: DCO/03-18
Título: OFÍCIO - COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO

Original: PRESI - Gabinete
Fase ativa: Até o conhecimento pelo Presidente da CD
Fase Interm. Origem: Até o arquivamento ou final da tramitação da proposição
Fase Interm. COARQ: -

Cópia (01): COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até o envio do original
Fase Interm. Origem: Até o final do ano seguinte
Fase Interm. COARQ: -

Cópia (02): COTEM - Secretaria da Comissão pertinente
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até a inclusão do original na proposição
Fase Interm. Origem: Até o término dos trabalhos da Comissão
Fase Interm. COARQ: -

Cópia (03):
Arquivamento:

DECOM - COPER
Integra o dossiê da proposição a que se refere

Documento: DCO/03-23
Título: REDAÇÃO FINAL DE PROPOSIÇÃO

Original:
Observações:

DECOM - COPER
Integra o dossiê da proposição a que se refere

Cópia (06): . COJUR - Secretaria
Fase ativa: Até a apreciação do Parecer do Relator pela Comissão
Fase Interm. Origem: Até o final da legislatura
Fase Interm. COARQ: -
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Documento: DCO/03-19
Título: SÍNTESE DE TRAMITAÇÃO ENCERRADA DE PROPOSIÇÃO - DECOM

Original:
Arquivamento:

C6pia 01):
Arquivamento:

DECOM - COPER
Integra o dossiê da proposição a que se refere

DECOM - COPER
Integra o dossiê de tramitação da proposição a que se refere

C6pia (02): SOM - SEATA
Fase ativa: Até a publicação no avulso e no DCD
Fase Interm. Origem: -

Documento: DCO/03-UCIO
Título: DOSSIÊ - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR À CONSTITI1IÇÃO

Original: DECOM - COPER
Fase ativa: Até o término da tramitação
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: Até o final da legislatura seguinte
Guarda Permanente: P

C6pia: DECOM - COPER
Fase ativa: Até o término da tramitação
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: Até o final da legislatura seguinte
Guarda Permanente:

Documento: DCO/03-UCAl
Título: DOSSIÊ - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITillÇÃO

Original: DECOM - COPER
Fase ativa: Até o término da tramitação
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: Até o final da legislatura seguinte
Guarda Permanente: P

C6pia: DECOM - COPER
Fase ativa: Até o término da tramitação
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: Até o final da legislatura seguinte
Guarda Permanente:
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Docu.mento: DCO/03-UCA2
Título: DOSSIÊ - PROJETO DE LEI DE INICIATNA POPULAR

Original: DECOM - COPER
Fase ativa: Até o ténnino da tramitação
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: Até o final da legislatura seguinte
Guarda Permanente: P

Cópia: DECOM - COPER
Fase ativa: Até o ténnino da tramitação
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: Até o final da legislatura seguinte
Guarda Permanente:

Documento: DCO/03-UCA3
Título: DOSSIÊ - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Original: DECOM - COPER
Fase ativa: Até o ténnino da tramitação
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: Até o final da legislatura seguinte
Guarda Permanente: P

Cópia: DECOM - COPER
Fase ativa: Até o ténninp da tramitação
Fase IlI:term. Origem: ACSO
Fase llÍterm. COARQ: Até o final da legislatura seguinte
Guarda Permanente:

Documento: DCO/03-UCA4
Título: DOSSIÊ - PROJETO DE LEI DO MINIsTÉRIO PúBLICO

Original: DECOM - COPER
Fase ativa: Até o ténnino da tramitação
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: Até o final da legislatura seguinte
Guarda Permanente: P

Cópia: DECOM - COPER
Fase ativa: Até o ténnino da tramitação
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: Até o final da legislatura seguinte
Guarda Permanente:
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Documento: DCO/03-UCA5
Título: DOSSIÊ - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Original: DECOM - COPER
Fase ativa: Até o término da tramitação
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: Até o final da legislatura seguinte
Guarda Permanente: P

Cópia: DECOM - COPER
Fase ativa: Até o término da tramitação
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interin. COARQ: Até o final da legislatura seguinte
Guarda Permanente:

Documento: DCO/03-UCA6
Título: DOSSIÊ - PROJETO DE RESOLUÇÃO

Original: DECOM - COPER
Fase ativa: Até o término da tramitação
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: Até o final da legislatura seguinte
Guarda Permanente: P

Cópia: DECOM - COPER
Fase ativa: Até o término da tramitação
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: Até o final da legislatura seguinte
Guarda·Permanente:

Documento: DCO/03-UCA7
Título: DOSSIÊ - PROJETO DE LEI DO JUDICIÁRIO

Original: DECOM - COPER
Fase ativa: Até o término da tramitação
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: A.té o final da legislatura seguinte
Guarda Permanente: P

Cópia: DECOM - COPER .
Fase ativa: Até o término da tramitação
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: Até o final da legislatura seguinte
Guarda Permanente:
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Documento: DCO/03-UCA8
Título: DOSSIÊ - PROJETO DE CÓDIGO

Original: DECOM - COPER
Fase ativa: Até o término da tramitação
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: Até o final da legislatura seguinte
Guarda Permanente: P

Cópia: DECOM - COPER
Fase ativa: Até o término da tramitação
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: Até o final da legislatura seguinte
Guarda Permanente:

Documento: DCO/03-UCA9
Título: DOSSIÊ - PROJETO DE LEI DO SENADO FEDERAL

Original: DECOM - COPER
Fase ativa: Até o término da tramitação
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: Até o final da legislatura seguinte
Guarda Permanente: P

Cópia: DECONf - COPER
Fase ativa: Até o término da tramitação
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: Até o final da legislatura seguinte
Guarda Permanente:

TABELA DE TEMPORALIDADE

Área: Legislativa . Avaliação: 05/05/1997
Função: Assessoramento Técnico e Administrativo ao Processo Legislativo _~tuali~ação: 08/12/1997
Atividade: Apoio Técnico e Administrativo ao Processo Legislativo
Rotina: REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

(ATUALIZAÇÃO) - DCO/07 -

Documento: OCO/O?-o 1
Título: EXPEDIENTE - SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS - CPI

Original(OI):
Arquivamento:

SECPI - Secretaria da Comissão pertinente
Integra o Processo - Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
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Original(02): SECPI - Secretaria da Comissão Pertinente
Arquivamento· Ordem cronológica, em pasta seqüencial da CPI
Observações: Documentação não autuada
Fase ativa: Até a avaliação da CPI
Fase Interm. Origem: Até o final dos trabalhos da CPI
Fase Interm. COARQ: -

Cópia:
Arquivamento:

Parlamentar interessado
NACD

Documento: DCO/07-02
Título: TERMO DE NOMEAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE DILIGÊNCIA - CPI

Via(Ol):
Arquivamento:

Via(02):
Arquivamento:

Pessoa ou instituição objeto da diligência
NACD

SECPI - Secretaria da Comissão pertinente
Integra o Processo - Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)

Documento: DCO/07-03
Título: OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES - CPI

Original:
Arquivamento:

Cópia:
Arquivamento:

Responsável pela informação
NACD

SECPI - Secretaria da Comissão pertinente
Integra o Processo - Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)

Documento: DCO/07-04
Título: EXPEDIENTE - RESPOSTA A PEDIDO DE INFORMAÇÃO - CPI

Original:
Arquivamento:

Cópia:
Arquivamento:

SECPI - Secretaria da Comissão pertinente
Integra o Processo - Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)

Responsável pela informação
NACD

Documento: DCO/07-0S
Título: OFÍCIO - INFORMAÇÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA - CPI

Via(Ol):
Arquivamento:

Via(02):
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:

Pessoa ou instituição objeto da diligência
NACD

SGM - Gabinete
Até a ciência do Presidente da CD
Até o final da Legislatura
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Cópia:
Arquivamento:

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

SECPI - Secretaria da Comissão pertinente
Integra o Processo - Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)

Sexta-feim 13 04469

Documento: DCO/07-06
Título: MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - CPI

Via(Ol):
Arquivamento:

Via(02):
Arquivamento:

Pessoa ou instituição objeto da diligência
NACD

SECPI - Secretaria da Comissão pertinente
Integra o Processo - Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)

Documento: DCO/07-08
Título: AUTO DE INTERDIÇÃO - CPI

Via(Ol):
Arquivamento:

Via(02):
Arquivamento:

Pessoal ou instituição objeto da diligência
NACD

SECPI - Secretaria da Comissão Pertinente
Integra o Processo - Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)

Documento: DCO/07-09
Título: TERMO DE DILIGÊNCIA - CPI

Via única:
Arquivamento:

SECPI - Secretaria da Comissão pertinente
Integra o Processo - Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)

Documento: DCO/07-10
Título: OFÍCIO - ENCAMINHA BENS E/OU DOCUMENTOS APREENDIDOS AO

PRESIDENTE DA CD - CPI

Original: SGM - Gabinete
Fase ativa: Até o recebimento dos bens e/ou documentos
Fase Interm. Origem: Até o final da legislatura
Fase Interm. COARQ: -

Cópia: COTEM - SECPI
Fase ativa: Até a entrega dos bens e/ou documentos
Fase Interm. Origem: Até o final da legislatura seguinte
Fase Interm. COARQ: -

Documento: DCO/07-1l
Título: OFÍCIO - INFORMAÇÃO SOBRE DISPONIBILIDADE DE BENS E/OU DOCUMENTOS

APREENDIDOS - CPI

Original:
Arquivamento:

Proprietário dos bens e/ou documentos
NACD
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Cópia:
Arquivamento:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

COTEM - SECPI
Pasta específica
Até o envio do original
Até o final da legislatura seguinte

Fevereiro de 1998

Documento: DCO/07-12
Título: RECIBO - DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS APREENDIDOS - CPI

Via(Ol):
Arquivamento:

Via(02):
Arquivamento:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:

Proprietário dos bens e/ou documentos
NACD

COTEM - SECPI
Pasta específica
Até o término da diligência
Até o final da legislatura seguinte

Documento: DCO/12-UCA (#)
Título: PROCESSO - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI)

Via única:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:
Guarda Permanente:

SECPI - Secretaria da Comissão pertinente
Até a conclusão dos trabalhos
ACSo.
05 anos
P

TABELA DE TEMPORALIDADE

Área: Legislativa
Função: Assessoramento Técnico e ~<ÍII!in.istI'!.t~vº ao Processo Legislativo
Atividade: Apoio Técnico e Administrativo ao Processo Legislativo
Rotina: CONSTITUIÇÃO E/OU REATIVAÇÃO DE SUBCOMISSÃO

Documento: DCO/16-01

Avaliação: 12/09/1997

-DCO/16-

Título: REQUERIMENTO - PROPOSTA DE CRIAçÃO OU REATIVAÇÃO DE SUBCOMISSÃO.

Original:
Arquivamento:

Cópia:
Arquivamento:

COPER - Secretaria da Subcomissão pertinente
Integra o Dossiê - Subcomissão (DC0/16-UCA)

Deputado (membro de Comissão)
NACD
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DQcumento: DCO/16-02
Título: OFÍCIO - INDICAÇÃO DE SERVIDOR PARA SECRETÁRIO DE SUBCOMISSÃO

Original:
Arquivamento:

Cópia:
Arquivamento:

COPAC - SEREF
Integra Pe/20-UCA - Pasta de Assentamentos Funcionais

COPER - Secretaria da Subcomissão Pertinente
Integra Dossiê - Subcomissão (DC0/16-UCA)

Documento: DCO/02-09 (#)
Título: ATA - REUNIÃO DE COMISSÃO

Arquivo eletrônico:
Fase ativa:
Fase Intermo Origem:

Original:
Arquivamento:
Observações:
Fase ativa:
Fase Intermo Origem:
Fase Intermo COARQ:
Guarda permanente:

COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Até a publicação no DCD

COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Pasta específica
No final da legislatura as atas são encadernadas
Até a assinatura
Até o final da legislatura
04 anos
P

Documento: DCO/02-12 (#)
Título: LIVRO DE PRESENÇA DE DEPUTADOS-REUNIÃO DE COMISSÃO

Via única:
Fase ativa:
Fase Intermo Origem:
Fase Intermo COARQ:
Guarda Permanente:

COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Até o término do preenchimento do livro
Até o final da legislatura
04 anos

Documento: DCO/13-01 (#)
Título: PAUTA - REUNIÃO DE COMISSÃO

Arquivo eletrônico: DECOM - Secretaria da Comissão pertinente
Fase ativa: Até a preparação da Ordem do Dia
Fase Intermo Origem: Até a elaboração da próxima pauta
Fase Intermo COARQ: -

Original:
Arquivamento:

n vias:
Arquivamento:
Observações:

COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Integra o Dossiê - Reunião de Comissão Permanente (DCO/02-UCA2)

Membros de Comissão e interessados
NACD
Na COTEM, a pauta encaminhada aos membros está inserida no documento
DCO/02-0 1 - Convocação para Reunião de Comissão.
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Documento: DCO/16-03
Título: ESPELHO DE SUBCOMISSÃO

Via (01):
Arquivamento:
Observações:

COPER - Secretaria da Subcomissão pertinente
Integra o Dossiê - Subcomissão (DC0/16-UCA)
Atualizado sempre que necessário, sem eliminar as versões anteriores

Via (02): DECOM - COPER
Arquivamento: Pasta de oficios
Fase ativa: Até o conhecimento do Diretor
Fase Interm. Origem: Até o final da legislatura
Fase Interm. COARQ: -

Documento: OCO/16-04
Título: PROGRAMA DE REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DE SUBCOMISSÃO

Via (01):
Arquivamento:

n Vias:
Arquivamento:

COPER - Secretaria da Subcomissão pertinente
Integra Dossiê - Subcomissão (DC0/16-UCA)

Interessados
NACD

Documento: TAQ/**-OI (#)
Título: NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Original:
Observações:

Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:

DETAQ-CORDE
Notas taquigráficas das reuniões realizadas nas Comissões Permanentes e
Temporárias. Critério adotado para os anos de 1996 em diante; os anos
anteriores serão microfilmados.
Até a publicação
ACSO
Integra o Dossiê - DCD

Documento: OC0/16-0S
Título: OFÍCIO - CONVITE A AUTORIDADE A PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INSTALAÇÃO

DE SUBCOMISSÃO

Original:
Arquivamento:

Cópia:
Arquivamento:

Autoridade convidada
NACD

COPER - Secretaria da Subcomissão pertinente
Integra o Dossiê - Subcomissão (DC0/16-UCA)
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Documento: DCO/16-06
Título: CONVITE - REUNIÃO DE SUBCOMISSÃO FORA DA CD

Original: COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Arquivamento: Pasta de oficios recebidos
Fase ativa: Até a realização da reunião da Subcomissão
Fase Interm. Origem: Até o final da legislatura
Fase Interm. COARQ: -

Cópia:
Arquivamento:

Órgão/Autoridade interessada
NACD

Documento: DCO/16-07
Título: OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REUNIÃO DE SUBCOMISSÃO

FORADACD

Original: Presidência da CD - Gabinete
Arquivamento: Pasta de oficios
Fase ativa: Até a autorização do Presidente da CD
Fase Interm. Origem: Até o final da legislatura
Fase Interm. COARQ: -

Cópia:
Arquivamento:

COPER - Secretaria da Subcomissão pertinente
Integra o Dossiê - Subcomissão (DCO/16-UCA)

Documento: DCO/16-0S
Título: OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DEPUTADO PARTICIPAR DE

REUNIÃO DE SUBCOMISSÃO FORA DA CD

Original: Presidência da CD - Gabinete
Arquivamento: Pasta de oficios recebidos
Fase ativa: Até as providências necessárias
Fase Interm. Origem: Até o final da legislatura
Fase Interm. COARQ: -

Cópia:
Arquivamento:

COPER - Secretaria da Subcomissão pertinente
Integra Dossiê - Subcomissão (DCO/16-UCA)

Documento: DCO/16-09
Título: OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE PONTO DE FUNCIONÁRIO DE

SUBCOMISSÃO

Original:
Arquivamento:

Cópia(Ol):
Arquivamento:

COPAC - SEREF
Integra a Pasta de Assentamentos Funcionais (Pe/20-UCA)

COPER - Secretaria da Subcomissão pertinente
Integra o Dossiê - Subcomissão (DCO/16-UCA)
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Documento: DCO/16-10
Título: OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE PRESENÇA DE ASSESSOR LEGISLATIVO EM REUNIÃO

DE SUBCOMISSÃO FORA DA CD

Original: ASLEG - Gabinete
Arquivamento: Pasta de oficios
Fase ativa: Até a autorização do Diretor
Fase Interm. Origem: Até o final do ano
Fase Interm. COARQ: -

Cópia:
Arquivamento:

COPER - Secretaria da Subcomissão pertinete
Integra o Dossiê-Subcomissão (DC0/16-UCA)

Documento: DCO/16-11
Título: OFÍCIO - RESPOSTA DO PRESIDENTE DA CD AUTORIZANDO REUNIÃO DE

SUBCOMISSÃO FORA DA CD

Original: COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Arquivamento: Pasta de oficios recebidos
Fase ativa: Até a realização da reunião
Fase Interm. Origem: Até o final da legislatura
Fase Interm. COARQ: -

Cópia: Presidência da CD - Gabinete
Arquivamento: Pasta de oficios
Fase ativa: Até o envio do original
Fase Interm. Origem: Até o final da legislatura
Fase Interm. COARQ: -

Documento: DCO/16-12
Título: RELAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA REUNIÕES FORA DA CD

Via (01):
Arquivamento:

Via (02):
Arquivamento:

COPER - Secretaria da Subcomissão pertinente
Integra o Dossiê - Subcomissão (DCO/16-UCA)

Deputado responsável - Gabinete
NACD

Documento: DCO/16-13
Título: PROGRAMA DE VIAGENS PARA A REUNIÃO DE SUBCOMISSÃO FORA DA CD

Via (01):
Arquivamento:

n Vias:
Arquivamento:

COPER - Secretana da Subcomissão pertinente
Integra o Dossiê - Subcomissão (DC0/16-UCA)

Interessados
NACD
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Documento: DC0/16-UCA
Título: DOSSIÊ - SUBCOMISSÃO

Original: COPER - Secretaria da Subcomissão pertinente
Fase ativa: Até o final da legislatura
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: 01 (uma) legislatura
Guarda Permanente: P

TABELA DE TEMPORALIDADE

Área: Legislativa Avaliação: 31/10/1997
Função: Assessoramento Técnico e Administrativo ao Processo Legislativo
Atividade: Apuração de Fatos Ligados às Comissões
Rotina: LICENÇA PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL ENVOLVENDO DEPUTADO

- DCO/17-

Documento: DCO/03-02 (#)
Título: BANCO DE DADOS - SISTEMA DECOM

Arquivo eletr8nico: DECOM - Núcleo de Apoio à Informática
Arquivamento: .Memória do computador
Fase ativa: Enquanto durar o procedimento
Fase Interm. Origem: -

Documento: DCO/03-04 (#)
Título: FICHA DE CONTROLE DE TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO - DECOM

Via única: DECOM - COPER
Arquivamento: Arquivo de fichas por ordem numérica
Fase ativa: Até o término da tramitação da proposição
Fase Interm. Origem: Até o final da la sessão legislativa da legislatura seguinte
Fase Interm. COARQ: -

Documento: DC0/17-01
Título: OFICIO - SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO

CRIMINAL ENVOLVENDO DEPUTADO

Original:
Arquivamento:

Cópia:
Arquivamento:

DECOM - COPER
Integra Processo - Licença para Instauração de Processo Criminal envolvendo

··0 o. Deputado

STF - Presidência
NACD
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Documento: DCO/03-07 (#)
Título: FICHA DE CONTROLE DE PROPOSIÇÃO - COMISSÃO

Via(Ol): COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Arquivamento: Arquivo de fichas, por ordem numérica
Fase ativa: Até o término da tramitação da proposição
Fase Interm. Origem: Até o final da la sessão legislativa da legislatura seguinte
Fase Interm. COARQ: -

Documento: DC0/17-02
Título: OFÍCIO - COMUNICAÇÃO DE ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE

DEFESA DE DEPUTADO

Original:
Arquivamento:

cópia (01):
Arquivamento:

Deputado envolvido
NACD

DECOM - COPER
Integra Processo - Licença Para Instauração de Processo Criminal envolvendo
Deputado

Cópia (02): COPER - COJUR
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até o término do prazo para defesa
Fase Interm. Origem: Até o final da legislatura
Fase Interm. COARQ: -

Documento: DCO/03-13 (#)
Título: PARECER SOBRE PROPOSIÇÃO - RELATOR

Original:
Arquivamento:

DECOM - COPER
Integra o dossiê da proposição a que se refere

Cópia (03): COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até a inclusão do original na proposição
Fase Interm. Origem: Até o final da tramitação da proposição
Fase Interm. COARQ: -

Documento: DCO/17-03
Título: TERMO DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA DE DEPUTADO

Original:
Arquivamento:

DECOM - COPER
Integra Processo - Licença Para Instauração de Processo Criminal envolvendo
Deputado
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Cópia. (01): COPER - COJUR
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até a ~laboração do Parecer do Relator
Fase Interm. Origem: Até o final da legislatura
Fase Interm. COARQ: -

Documento: DC0/17-04
Título: RELATÓRIO - DEFESA DE DEPUTADO EM FACE DE SOLICITAÇÃO DO STF PARA

INSTAURAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL

Original:
Arquivamento:

Cópia:
Arquivamento:

DECOM - COPER
Integra Processo - Licença Para Instauração de Processo Criminal envolvendo
Deputado

Deputado
NACD

Documento: DCO/03-16 (#)
Título: PARECER SOBRE PROPOSIÇÃO - COMISSÃO

Original:
Arquivamento:

DECOM - COPER
Integra o dossiê da proposição a que se refere

Cópia (04): COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até a inclusão do original na proposição
Fase Interm. Origem: Até o final da tramitação da proposição
Fase Interm. COARQ: -

Documento: DCO/03-UCA6 (#)
Título: DOSSIÊ - PROJETO DE RESOLUÇÃO

Original: DECOM - COPER
Fase ativa: Até o término da tramitação
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: Até o final da legislatura seguinte
Guarda Permanente: P

Documento: DC0/17- T..reA
Título: PROCESSO - LICENÇA PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL

ENVOLVENDO DEPUTADO

Original:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:
Guarda Permanente:

DECOM - COPER
Até a votação do Projeto de Resolução
Até o final da legislatura
04 anos
P
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Cópia:
Observações:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:
Guarda Permanente:

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DECOM - COPER
Cópia de tramitação
Até a votação do Projeto de Resolução
Até o final da legislatura
04 anos

TABELA DE TEMPORALIDADE

Fevereiro de 1998

Área: Legislativa Avaliação: 31110/1997
Função: Assessoramento Técnico e Administrativo ao Processo Legislativo
Atividade: Apuração de Fatos Ligados às Comissões
Rotina: CASSAÇÃO DE MANDATO DE DEPUTADO - DCO/18 -

Documento: Pr/**09 (#)
Título: OFÍCIO - REPRESENTAÇÃO PARA CASSAÇÃO DE MÀNDATO DE DEPUTADO

Original:
Arquivamento:

Cópià:
Observações:

DECOM - COPER
Integra Dossiê - Cassação de Mandato de Deputado

Presidência da CD - Gabinete
A ser avaliada em rotina específica

Documento: DCO/03-02 (#)
Título: BANCO DE DADOS - SISTEMA DECOM

Arquivo eletrônico: DECOM - Núcleo de Apoio à Informática
Arquivamento: Memória do computador
Fase ativa: Enquanto durar o procedimento
Fase Interm. Origem: -

Documento: DCO/03-04 (#)
Título: FICHA DE CONTROLE DE TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO - DECOM

Via única: DECOM - COPER
Arquivamento: Arquivo de fichas por ordem numérica
Fase ativa: Até o término da tramitação da proposição
Fase Interm. Origem: Até o final da la sessão legislativa da legislatura seguinte
Fase Interm. COARQ: -



Fevereiro de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 13 04479

Documento: DCO/03-07 (#)
Título: FICHA DE CONTROLE DE PROPOSIÇÃO - COMISSÃO

Via(Ol): COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Arquivamento: Arquivo de fichas, por ordem numérica
Fase ativa: Até o ténnino da tramitação da proposição
Fase Interm. Origem: Até o final da la sessão legislativa da legislatura seguinte
Fase Interm. COARQ: -

Documento: DCO/03-13 (#)
Título: PARECER SOBRE PROPOSIÇÃO - RELATOR

Original:
Arquivamento:

DECOM - COPER
Integra o dossiê da proposição a que se refere

Cópia (03): COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até a inclusão do original na proposição
Fase Interm. Origem: Até o final da tramitação da proposição
Fase Interm. COARQ: -

Documento: DC0/1S-01
Título: OFÍCIO - NOTIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO CONTRA DEPUTADO - COJUR

Original:
Arquivamento:

Cópia (01):
Arquivamento:

Deputado envolvido
NACD

DECOM - COPER
Integra o Dossiê - Cassação de Mandato de Deputado

Cópia (02): COPER- COJUR
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até o conhecimento do deputado denunciado
Fase Interm. Origem: Até o final daJegislatura
Fase Interm. COARQ: -

Documento: DC0/1S-02
Título: RELATÓRIO - DEFESA DE DEPUTADO EM FACE DE SOLICITAÇÃO DE PERDA DE

MANDATO

Original:
Arquivamento:

Cópia:
Arquivamento:

DECOM - COPER
Integra o Dossiê - Cassação de Mandato de Deputado

Deputado envolvido
NACD
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Documento: DCO/03-16 (#)
Título: PARECER SOBRE PROPOSIÇÃO - COMISSÃO

Original:
Arquivamento:

DECOM ~ COPER
Integra o dossiê da proposição a que se refere

Cópia (04): COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até a inclusão do original na proposição
Fase Interm. Origem: Até o final da tramitação da proposição
Fase Interm. COARQ: -

Documento: DCO/03-22 (#)
Título: OFÍCIO - COMUNICAÇÃO DE RESULTADO DE DELIBERAÇÃO DE PROPOSIÇÃO

AO PRESIDENTE DA CD

Original: PRESI - Gabinete
Fase ativa: Até o conhecimento pelo Presidente da CD
Fase Interm. Origem: Até o arquivamento ou final da tramitação da proposição
Fase Interm. COARQ: -

Cópia: COPER - COJUR
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até o envio do original
Fase Interm. Origem: Até o final da legislatura
Fase Interm. COARQ: -

Documento: DCO/03-UCA6 (#)
Título: DOSSIÊ - PROJETO DE RESOLUÇÃO

Original: DECOM - COPER
Fase ativa: Até o término da tramitação
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: Até o final da legislatura seguinte
Guarda Permanente: P

Documento: DC0/18-UCA
Título: DOSSIÊ - CASSAÇÃO DE MANDATO DE DEPUTADO

Original:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:
Guarda Permanente:

DECOM - COPER
Até a votação no Plenário da CD do Projeto de Resolução
A.té o final da legislatura
04 anos
P



Fevereiro de 1998

Cópia:
Observações:
Fase ativa:
Fase Intermo Origem:
Fase Intermo COARQ:
Guarda Permanente:

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

DECOM - COPER
Cópia de tramitação
Até a votação no Plenário da CD do Projeto de Resolução
Até o final da legislatura
04 anos

TABELA DE TEMPORALIDADE

Sexta-feira 13 04481

Área: Legislativa Avaliação: 17/11/1997
Função: Assessoramento Técnico e Administrativo ao Processo Legislativo
Atividade: Apoio Técnico e Administrativo ao Processo Legislativo
Rotina: MANUTENÇÃO DAS BASES DE DADOS - DECOM - DCO/19 -

Documento: DCO/19-01
Título: BASE DE DADOS - DECOM

Arquivo eletrônico:
Arquivamento:
Fase ativa:
Fase Intermo Origem:

DECOM - COPER
Memória do computador

. Enquanto durar o procedimento

Fita: DIRAD - CENIN
Arquivamento: Cofre de segurança
Observações: Cópia de segurança da base de dados
Fase ativa: Até a realização da próxima versão
Fase Intermo Origem: -

Documento: DC0119-02
Título: BASE DE DADOS - CONTROLE DE ENTRADAS E DE TAREFAS

Arquivo eletrônico:
Arquivamento:
Fase ativa:
Fase Intermo Origem:

Disquete:
Observações:
Fase ativa:
Fase Intermo Origem:

DECOM - COPER
Memória do computador
Enquanto durar o procedimento

DECOM - COPER
Cópia de segurança da Base de Dados
Até a realização da próxima versão
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Documento: DC0/19-03
Título: BASE DE DADOS - AGENDA DECOM

Arquivo eletrônico: DECOM - SERAD
Fase ativa: Enquanto durar o procedimento
Fase Interm. Origem: -

Fita: DECOM - NA!
Observações: Cópia de segurança da Base de Dados
Fase ativa: Até a realização da próxima versão
Fase Interm. Origem: -

Documento: DCO/19-04
Título: BASE DE DADOS - CONTROLE DE PRESENÇA DE PARLAMENTARES

Arquivo eletrônico: DECOM - NA!
Fase ativa: Enquanto durar o procedimento
Fase Interm. Origem: -

Fita DAT: DECOM - NA!
Observações: Cópia de segurança da Base de Dados
Fase ativa: Até a realização da próxima versão
Fase Interm. Origem: -

Documento: DCO/19-0S
Título: MANUAL DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE DADOS

Original: DECOM - COPER
Fase ativa: Até a emissão de uma nova versão
Fase Interm. Origem: -

Original: DECOM - NA!
Fase ativa: Até a emissão de nova versão
Fase Interm. Origem: -

n Cópias:
Arquivamento:

Usuários das bases e sistemas do DECOM
NMA

Documento: DCO/19-06
Título: RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE CONSISlÊNCIA DE ENTRADA DE DADOS 

COPER

Via única: DECOM - COPER
Fase ativa: Até a conferência dos dados
Fase Interm. Origem: -



(Biênio 1997/98)

Presidente:
MICHEL TEMER - PMDBlSP

12 Vice-Presidente:
HERÁCLITO FORTES - PFLlPI

2l! Vice-Presidente:
SEVERINO CAVALCANTI- PPBlPE

12 Secretário:
UBIRATAN AGUIAR - PSDBlCE
2l! secretário:
NELSON TRAD - PTBlMS
3l! secretário:
PAULO PAIM - PT/RS
4!! secretário:
EFRAIM MORAIS - PFLlPB

Suplentes de secretário:
12 JOSÉ MAURíCIO - PDT/RJ

22 WAGNER SALUSTIANO - PPBlSP

3l! ZÉ GOMES DA ROCHA - PMDBlGO.
,

42 LUCIANO CASTRO - PSDBlRR

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

PFL
Lrder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

Vlce-Lrderes
José carlos Aleluia (1 2 Vice) José santana de Vasconcellos
Abelardo Lupion Lima Netto
Álvaro Gaudêncio Neto Marilu Guimarães
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 Bornhausen
Corauci Sobrinho Paulo Gouvêa
Darci Coelho Roberto Araújo
Euler Ribeiro Robson Tuma
Francisco Horta Vilma Rocha
José Lourenço Werner Wanderer

Bloco (PMDB,PSD,PSL,PRONA)
Lrder: GEDDEL VIEIRA LIMA

Bloco (PT,PDT,PCdaB)
Lrder: ALDO ARANTES

PL
Lrder: VALDEMAR COSTA NETO

Vlce-Lfderes:
Luiz Buaiz (1 2 Vice) Pedro Canedo
Eujácio Simões

José Coimbra
José Borba

Félix Mendonça

João Mendes
Valdenor Guedes

Ricardo Barros
A1cione Athayde

Robério Araújo
Benedito Guimarães

Romel Anízio
Lamartine Posella

José Janene
José Linhares

Luciano Zica
Luiz Eduardo Greenhalgh

Luiz Gushiken
Marcelo Dada
Marta Suplicy

Matheus Schmidt
Miguel Rossetto

Milton Temer
Miro Teixeira

Neiva Moreira
Sérgio Miranda

PPB
Lrder: ODELMO LEÃO

Vlce-Llderes:
Duilio Pisaneschi (1 2 Vice)
Arlindo Vargas
Maria Valadão

PTB
Lrder: PAULO HESLANDER

Vlce-Lrderes:
Gerson Peres (1 2 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 Bacci
Euripedes Miranda
Fernando Ferro
Fernando Zuppo
Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Jandira Feghali
Jaques Wagner
João Fassarella
José Genoíno

PSB
Lrder: ALEXANDRE CARDOSO

Vlce-Llderes:
Pedro Valadares (1 2 VICe) Ricardo Heráclio
Vicente André Gomes

NeifJabur
Pedro Novais

Pinheiro Landim
Regina Lino

Ricardo Rique
Roberto Valadão

Rubens Casac
Simara Ellery
Tetê Bezerra

salvador Zimbaldi
Narcio Rodrigues

Nelson Otoch
Osmânio Pereira

Veda Crusius
Candinho Mattos

Mario Negromonte
José Aníbal

A1zira Éwerton
WeIson Gasparini

Luiz Piauhylino
Fátima Pelaes

Vlce-Lrderes:
Arnaldo Madeira (1 2 VICe)
Adroaldo Streck
Jovair Arantes
Romrnel Feijó
José Thomaz NonO
Fernando Torres
Pedro Henry
Feu Rosa
Snvio Torres
Marconi Perillo
Nícias Ribeiro
sebastião Madeira

PSOB
Lrder: AÉCIO NEVES

Vlce-Lrderes:
Wagner Rossi (1 2 Vice)
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
EdinhoBez
Fernando Diniz
Gonzaga Mata
José Chaves
José Luiz Clerot
Lídia Quinan
Luis Roberto Ponte
Maria Elvira



Paudemey Avelino
Ronaldo cezar Coelho

Parágrafo 411, 8rt. 9!! - RI

PPS

PMN
Repr.: BOSCO FRANCA

PV
Repr.: FERNANDO GABEIRA

LIDERANÇA DO GOVERNO

Lrder: Luís EDUARDO MAGALHÃES

Vice-Líderes:
Elton Rohnelt (1 2 Vice)
Sandro Mabel
Rodrigues Palma



Asdrúbal Bentes
Confúcio Moura

Emilio Assrnar
Mário Martins

1 vaga

Átila Lins
Euler Ribeiro

José Melo
Raimundo Santos

1 vaga

PFL

Elcione Barbalho
José Priante
Moisés Lipnik
Pinheiro Landim
1 vaga

Bloco (PMDBlPSDIP5L)

PTB

Félix Mendonça Arlindo Vargas
Nelson Marquezelli Murilo Domingos

PSB

1 vaga Raquel Capiberibe

PL

Etevalda Grassi de Menezes Eujácio Simões

PPS

Augusto Carvalho Pedrinho Abrão

Célia Mendes
Elton Rohnelt
Murilo Pinheiro
Osmir Lima
Zila Bezerra

PMN

Presidente: José Priante (PMDB)
12 Vice-Presidente: Pinheiro Landim(PMDB)
22 Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)
3º Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)

Titulares Suplentes

Bosco França 1 vaga

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Plenário 114, Bloco das Lideranças às quartas-feiras e
quintas-feiras - 9 horas
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Antônio Jorge
Antonio Ueno

Benedito de Lira
Betinho Rosado

Jonival Lucas
José Rocha
Lael Varella

Luís Eduardo
Maria Valadão
Saulo Queiroz

Adelson Salvador
Alberto Silva

Cleonâncio Fonseca
Darcísio Perondi

Maurício Requião
Mauro Lopes

Paulo Lustosa
Sandro Mabel

Udson Bandeira
Zé Gomes da Rocha

Adelson Ribeiro
Femando Torres

Raimundo Gomes de Matos
Salomão Cruz

5 vagas

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

PSDB

B.Sá
Ezidio Pinheiro
Marinha Raupp
Odílio Balbinotti
Olávio Rocha
Ronaldo Santos
3 vagas

Antonio do Valle
Armando Costa
Dejandir Dalpasquale
Etevalda Grassi de Menezes
Moacir Micheletto
Nelson Harter
Orcino Gonçalves
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Valdir Colatto

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Alexandre Ceranto
Carlos Melles
Elton Rohnelt
Jaime Fernandes
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
2 vagas

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

Presidente: Hugo Biehl (PPB)
12 Vice-Presidente: Nelson Meurer(PPB)
2º Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
32 Vice-Presidente: Antonio do Valle (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PTI PDTI PCdoB) PSDB

Adão Pretto (PR)
Alcides Modesto (PT)
Carlos Cardinal (PDT)
Ênio Bacci (PDT)
Geraldo Pastana (PT)
Luiz Durão (PDT)
Luiz Mainardi (PT)
Waldorniro Fioravante (PT)

Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Romel Anizio
Wagner do Nascimento
2 vagas

PPB

Dércio Knop
Fernando Zuppo

Giovanni Queiroz (PDT)
João Coser (PT)

José Pimentel (PT)
Padre Roque (PT)
Paulo Rocha (PT)

Valdeci Oliveira (PT)

Aécio de Borba
Ari Magalhães

Augusto Nardes
Chico da Princesa (PTB)

JoãoTota
Osvaldo Reis

2 vagas

A1zira Ewerton
Hilário Coimbra
Luiz Fernando
Moisés Bennesby
Salomão Cruz

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eurípedes Miranr' .
Geraldo Pastana
Paulo Rocha
Socorro Gomes

PPB

Benedito Guimarães
Carlos Airton
Pauderney Avelino
Valdenor Guedes

Anivaldo Vale
Fátirna Pelaes
Nicias Ribeiro
Rommel Feij6

1 vaga

GilneyViana
Luciano Zica

Neiva Moreira
1 vaga

Antonio Jorge
Cunha Lirna

Davi Alves Silva
1 vaga



Secretário: Tercio Mendonça Vila
Local: Plenário - Sala 19, quartas-feiras - 9 horas
Telefones: 318-6998/6999/6970

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Maluly Netto (PFL)
1º Vice-Presidente: Cesar Bandeira (PFL)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Edson Queiroz (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Francisco Rodrigues

Gervásio Oliveira

PTB

PSB

Philemon Rodrigues

Ricardo Heráclito

PPB

Antonio Joaquim Araújo Gerson Peres
Ary Kara José Janene
Cunha Bueno Lamartine Posella
João Iensen Nelson Meurer
Laprovita Vieira Paulo Lustosa
Roberto Campos Roberto Balestra
VadãoGomes Romel Anízio
1 vaga Valdenor Guedes

PTB

Luiz Alberto (PT) José Borba
Murilo Domingos Philemon Rodrigues
Paulo Cordeiro Rodrigues Palma

PSB

Domingos Leonelli José Pinotti

PL

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Darcísio Perondi
Ivandro Cunha Lima

João Thomé Mestrinho
José A1demir
José Chaves

Marquinho Chedid
Pedro Novais

Roberto Valadão
Simara Ellery

Zaire Rezende

Celso Russomano

Átila Lins
Carlos Alberto Campista

Ciro Nogueira
Claudio Cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Azi

Maluly Netto
Messias Góis

Paulo Gouvea
Rubem Medina

Vanessa Felippe

Antonio dos Santos
Benedito de Lira
Jairo Carneiro
Magno Barcelar
Mussa Demes
Ney Lopes
Osmir Lima
Paes Landim
Raul Belém
Roland Lavigne
Vilmar Rocha

A1zira Ewerton

PSDB

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
Asdrubal Bentes
Cleonâncio Fonseca
Djalma de Almeida Cesar
Fernando Diniz
Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves
José Luiz Clerot
Rubens Cosac
Silvio Pessoa

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Welinton Fagundes Pedro Canedo

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Local: Plenário 13, sala P13, quartas-feiras-10h
Telefones: 318-6906 a 6907
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAO

Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1º Vice-Presidente: Freire Junior (PMDB)
2º Vice-Presidente: Moisés Bennesby (PSDB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)

Titulares Suplentes

PFL

Antonio dos Santos
Aracely de Paula

José Lourenço
Leur Lornanto

Mendonça Filho
Osvaldo Coelho

Paulo Lirna
Rairnundo Santos

Roberto Pessoa
Sergio Barcelos

Vilmar Rocha

Henrique Eduardo Alves
José Priante

Moacir Micheletto
Ricardo Rique
saraiva Felipe

4 vagas

PSDB

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Jorge
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bornhausen
Vic Pires Franco
1 vaga

Carlos Apolinário
Hélio Rosas
Ivandro Cunha Lima
Marcelo Barbieri
Pedro lrujo
Roberto Valadão
Wagner Rossi
Pinheiro Landim

Alberto Goldman
Carlos Alberto
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
Nelson Marchezan
Roberto Santos
Salvador Zimbaldi
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio
Eduardo Coelho

Fátima Pelaes
Luciano Castro
Marcia Marinho

Narcio Rodrigues
Odilio Balbinotti

Renato JohnSson
Welson Gasparini

Bloco (PTIPDTlPCdoB)

Decio Knop (PDT) Esther Grossi (PT)
Eurípedes Miranda (PDT) Expedito Junior (PL)
Inácio Arruda (PCdoB) Fernando Lopes (PDT)
João Paulo (PT) Ivan Valente (PT)
Tilden Santiago (PT) Jandira Feghali (PCdoB)
Udson Bandeira (PMDB) Jaques Wagner (PT)
Walter Pinheiro (PT) Milton Mendes (PT)
Wigberto Tartuce (PPB) Paulo Delgado (PT)



Bloco (PTf PDTf PCdoB)

Bloco (PTf PDTf PCdoB)

Edson Silva
Luiz Máximo
Marcone Perillo
Moisés Bennesby
Nelson Otoch
Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra
1 vaga

Coriolando Sales (PDT)
Haroldo Sabóia (PT)
José Genoíno (PT)
Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Marcelo Déda (PT)
Matheus SChmidt (PDT)
Nilmário Miranda (PT)
Sergio Miranda (PCdoB)
Silvio Abreu (PDT)

Franco Montoro
Max Rosenmann

Nestor Duarte
Roberto Rocha

Salvador Zimbaldi
Vicente Arruda

2 vagas

Enio Bacci (PDT)
Hélio Bicudo (PT)

Israel Pinheiro (PTB)
Joana Dare (PT)

Marta Suplicy (PT)
Pedro Wilson

Sandra Starling (PT)
Severiano Alves (PDT)
Wolney Queiroz (PDT)

Chicão Brigigo
Fernando Gabeira
Regina Lino
1 vaga

Adelson Ribeiro
Celso Russomanno
Max Rosenmann
Salomão Cruz
1 vaga

GilneyViana
Ivan Valente
Sérgio Carneiro
Socorro Gomes

Inácio Arruda
Marcos Lima

Teté Bezerra
1 vaga

PSDB

Antonio Balhmann
Itamar Serpa

Leônidas Cristino
Vanessa Felippe

1 vaga

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Ricardo Gomyde
Serafim Venzon

PPB

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Plenário, sala 1, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras-1Oh
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Ricardo Izar (PPB)
12 VICe-Presidente: Cunha Lima (PPB)
22 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)
32 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)

TItulares Suplentes

PFL

PPB

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Plenário 13, Anexo 11, Sala 3 - 4!!..feira, 10 horas
Telefones: 318-6929 a 6935
Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Simão sessim (PSDB)
12 VICe-Presidente: Antonio carlos Pannunzio (PSDB)
22 VICe-Presidente: Fernando Zuppo (PDT)
32 Vice-Presidente: Neif Jabur (PPB)

TItulares Suplentes

PFL

Carlos Nelson
Oscar GoIdoni

3 vagas

Carlos Magno
César Bandeira

Ney Lopes
2 vagas

Ademir Lucas
B.Sá

Ceci Cunha
Danilo de Castro

Duilio Pisaneschi

Alcione Athayde
Cunha Bueno

Herculano Anghinetti
Ushitaro Kamia

PTB

PSB

Maria Valadão

Cunha Lima
Jaques Wagner
Luís Barbosa
Ricardo Izar

PSDB

Antonio Geraldo
Eliseu Moura
Mauro Fecury
Murilo Pinheiro
Robério Araújo

Antonio Carlos Pannunzio
Eduardo Coelho
Raimundo Gomes de Matos
Simão Sessim

Bloco (PMDBIP5D/PSL)

Ana Catarina (PFL)
Antonio Brasil
José Chaves
Simara Ellery
Wílson Cignachi

Freire Júnior

Aroldo Cedraz
Célia Mendes

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Vic Pires Franco

1 vaga

Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson

Luiz Buaiz

Adylson Motta
AryKara

Benedito Domingos
Bonifácio de Andrada (PSDB)

Jair Bolsonaro
Luís Barbosa

Ricardo Barros
Wígberto Tartuce

PL

PTB

PSB

Rodrigues Palma
Vicente Cascione

Nilson Gibson

Adhemar de Barros Rlho
Augusto Farias
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

Pedro Canedo

Albérico Rlho

José Carlos Aleluia
Laura Carneiro
Neiva Moreira
8ameyFilho
Vanessa Felippe



Welson Gasparini Mário Negrornonte

Bloco (PTI PDTI PCdoB) Luiz Eduardo Greenhalgh

PTB

Vicente Cascione

Humberto Costa (PT)

PSB

Gilvan Freire

Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Sala 185-A Anexo 11
Telefones: 318-8285
Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

Alceste Almeida
Darci Coelho

2 vagas

Airton Dipp
Chico Vigilante

João Paulo
Vânio dos Santos

PPB

João Mendes
NeifJabur
Ricardo Barros
Silvernani Santos

Fernando Zuppo
José Machado
Nedson Micheleti
Valdeci Oliveira

Presidente: Pedro Wilson (PT)
12 Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
32 Vice-Presidente: Fernando Lopas (PDT)

Titulares Suplentes

PFL

PV

Emílio Assmar (PPB) 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras
10 horas
Telefones: 318-707117073
Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

PSDB

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Fernando Zuppo
Julio Redecker

Luiz Mainardi
Miguel Rossetto

Suplentes

Barbosa Neto
Germano Rigotto

Gonzaga Mota
José Chaves

Nelson Harter

A1zira Ewerton
Anivaldo Vale

Antonio Feijão
Moisés Bennesby

Veda Crusius

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

João Mellão Neto
Luiz Braga

Paudemey Avelino

Cunha Lima
Fetter Júnior

João Pizzolatti
Márcio Reinaldo Moreira

PFL

PPB

PSDB

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Titulares

Francisco Horta
Lima Netto
Marilu Guimarães
Paulo Bauer
Rubem Medina

Antonio Balhrnann
Candinho Mattos
Renato Johnsson
Wilson Campos
1 vaga

Edison Andrino
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Odacir Klein
Paulo Ritzel

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Jurandyr Paixão
Lamartine Posella

Aldo Arantes
Hugo Rodrigues da Cunha
João Fassarella
Marcia Cibilis Viana

Presidente: Rubem Medina (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente: Neuto de Conto (PMDB)
3º Vice-Presidente:

1 vaga

Freire Júnior
Marcelo Barbieri

Mário Martins
Rita Camata

1 vaga

Álvaro Gaudêncio Neto
Laura Cameiro
Magno Bacelar

Osmir Lima
1 vaga

Fernando Gabeira (PV)
Franco Montoro

Welson Gasparini
2 vagas

PTB

Carlos Melles
Francisco Horta
Marilu Guimarães
Paes Landim
VilmarRocha

Albérico Cordeiro

Dalila Figueiredo
AavioArns
José Aníbal
Sebastião Madeira
1 vaga

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

De Velasco (Prona)
Geddel Vieira Lima
Jorge Wilson
Nilmário Miranda (PT)
Roberto Valadão

Agnelo Queiroz
Femando Lopes
Hélio Bicudo
Pedro Wilson

Alcides Modesto
Eurípedes Miranda

Fernando Ferro
Socorro Gomes

Israel Pinheiro

PTB

PSB

1 vaga

PI'B Ricardo Heráclio Pedro Valadares

Eraldo Trindade
José Linhares
Luiz Alberto (PT)
Walter Pinheiro

GilneyViana
Herculano Anghinetti

2 vagas

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Plenário 112, Bloco das Lideranças - quartas-feiras - 10
horas
Telefones: 318-7024 a 7026



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (PDT)
12 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde (PCdoB)
29 Vice-Presidente: Esther Grossí (PT)
32 Vice-Presidente: Maurício Requião (PMDB)

Títulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

João Thome Mestrinho Ana Catarina (PFL)
Maria Elvira Djalma de Almeida Cesar
Maurício Requião Edinho Araújo
Severiano Alves (PDT) José Luiz Clerot
Zé Gomes da Rocha Lidia Quinan
1 vaga Rita Camata

PSDB

Dilceu Sperafico
Felipe Mendes
João Mendes

Laprovita Vieira
Jurandir Paixão

1 vaga

Antônio do Valle
José A1demir

Maria Elvira
Odacir Klein
Paulo Ritzel
Pedro Irujo

Wilson Cignachi
1 vaga

BasílioVillani
Edson Silva
João Leão

Max Rosenmann
Ronaldo Cézar Coelho

Simão Sessim
1 vaga

Alvaro Gaudêcnio Neto
Benito Gama

Expedito Júnior
José Carlos Aleluia
José Carlos Vieira

Magno Bacelar
Valdomiro Meger

PTB

Anivaldo Vale
Amaldo Madeira
Femando Torres
Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Rbberto Brant
Veda Crusius

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Adelson Salvador
Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais
1 vaga

PSDB

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Femando Ribas Carli (POT) Coriolano Sales (POT)
Jaime Martins (PFL) João Fassarella (PT)
José Lourenço (PFL) Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Maria da Conceição Tavares (PT) Luiz Gushiken (PT)
Talvane Albuquerque (PFL) Marcelo Oéda (PT)
Vanio dos santos (PT) Sergio Miranda (PedoB)

PPB

João Carlos Bacelar
Júlio Cesar
Luiz Braga
Manoel Castro
Osório Adriano
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Ari Magalhães
Delfim Netto
Fetter Junior
Julio Redecker
Osmar Leitão
Sergio Naya

Augusto Farias
D%res Nunes
José Linhares

1 vaga

Dalila Figueiredo
Eduardo Coelho
Marcus Vicente

Osmanio Pereira
Roberto Santos

Jaime Femandes
Jairo Cameiro

José Jorge
José Melo

Paes Landim
Raul Belém

Aldo Arantes
Humberto Costa (PT)

Lindberg Farias (PSTU)
Luiz Durão (POT)
Maria Laura (PT)

PPB

Bloco (PTI PDTI PcdoB)

Esther Grossi (PT)
Padre Roque (PT)
Pedro Wilson (PT)
Ricardo Gomyde (PedoB)
Wolney Queiroz (PDT)

Ademir Lucas
Alexandre santos
AavioAms
João Faustino
Marisa Serrano

Ademir Cunha
Betinho Rosado
Costa Ferreira
Expedito Júnior
Osvaldo Coelho
Paulo Lima

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Mario de Oliveira
PedroVves

Aécio de Borba (PPB)

PTB

Paulo Cordeiro
Paulo Mourão (PSDB)
silvio Torres (PSOB)

Augusto Carvalho (PPS)
Felix Mendonça

PSB PSB

Femando Lyra

PL

João Colaço

Eujácio Simões Valdemar Costa Neto

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Plenário 4 - quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
111 VICe-Presidente: Aldo Rebelo (PCdoB)
22 Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)
311 Vice-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)A1dir Cabral

Gonzaga Patriota

PFL

Augusto Viveiros

Álvaro Valle (PL)

Secretária: Célia Maria Oliveira
Local: - quartas-feiras - 10:0011
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
12 VICe-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
22 Vice-Presidente: Adelson salvador (PMOB)
311 Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)

TItulares Suplentes



PFL

Titulares

Antônio Brasil
Luis Roberto Ponte

Silas Brasileiro
Silvio Pessoa

1 vaga

Dércio Knop
Alcides Modesto (PT)

Haroldo Lima (PCdoB)
Walter Pinheiro (PT)

Edinho Bez
Paulo Lustosa
Simara Ellery

José de Abreu
Luiz Piauhylino

Paulo Feijó
Vittorio Medioli

1 vaga

PSDB

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Danilo de Castro
Dilson Sperafico
Moises Lipnik (PL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Airton Dipp (PDT)
Fernando Ferro (PT)
José Maurício (PDT)
Luciano Zica (PT)

3 vagasSuplentes

Adauto Pereira
Jaime Martins

Lima Netto
Marcos Vinícius

Ursicino Queiroz

PSDB

Affonso Camargo
Álvaro Gaudêncio
José Carlos Vieira
Milton Temer (PT)
Paudemey Avelino

Bloco (PMDBJPSD/PSL)

Confúcio Moura
João Magalhães
Paulo Lustosa
2 vagas

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Aldo Rebelo (PCdoB) Cidinha Campos (PDT)
Arlindo Chinaglia (PT) Luciano Zica
Fernando Lopes (PDT) Luiz Alberto
Paulo Bernardo (PT) Nilmário Miranda

PPB

PPS

Jorge Tadeu Mudalen (PPB) Carlos Airton (PPB)

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Plenário sala 15-B, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-694416946
Fax: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Cipriano Correia
Jayme Santana
João Leão
Luiz Fernando
Rommel Feijó

Benedito Domingos
MarCio Reinaldo Moreira
Moacyr~dradf;l

Pedro Correa

PTB

Alexandre Santos
Arthur Virgilio

Candinho Mattos
Luiz Fernando

Silvio Torres
Wilson Campos

Adylson Motta
Antonio Jorge

Herculano Anghinetli
Jair Soares

Fausto Martello
Aavio Derzi
Francisco Silva
Salatiel Carvalho

José Borba

PPB

PTB

Roberto Campos
Silvemani Santos

VadãoGomes
1 vaga

Nelson Marquezelli

PL

Valdemar Costa Neto Giovanni Queiroz (PDT)

Secretário: Jorge Henrique Cartaxa
Local: Plenário 9, Sala 96i - quarta-feira - 10 horas
Telefones: 318-6888 - 318-688"'
Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Flavio Derzi (PPB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
22 Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)

Titulares Suplentes

PFL

Presidente:
12 VICe-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
22 VICe-Presidente: Mário Cavallazzi (PPB)
32 VICe-Presidente: José Thomaz Nonô (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

José Coimbra 1 vaga

A1dir Cabral
Antônio Ueno
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Benito Gama
Ciro Nogueira
Leur Lomanto
Werner Wanderer

Abelardo Luppion
Euler Ribeiro

Francisco Horta
João Carlos Bacalar

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Rogério Silva
Sarney Filho

Talvane Albuquerque

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Bloco (PMDBJPSD/PSL)

Antonio Jorge (PPB)
Eliseu Resende
José Carlos Coutinho
José Santana de Vasconcelos
Raimundo Santos

Marcos Lima
Ricardo Rique

Elton Rohnelt
JulioCesar

Murilo Pinheiro
Oscar Andrade

Paulo Bornhausen

Carlos Mendes
Dejandir Dalpasquale

Cláudio Cajado
De Velasco (PRONA)
Genésio Bernardino
Jorge Wilson
José Lourenço (PFL)
Paes de Andrade
Robson Turna
2 vagas

Edison Andrino
Etevalda Grassi de Menezes

Hélio Rosas
Moreira Franco

Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Noel de Oliveira

Orcino Gonçalves
Wagner Rossi



PSDB

Amon Bezerra
Athur Virgílio
Elias Murad
Feu Rosa
Franco Montoro
Hilário Coimbra
Itamar Serpa
José Aníbal
José Thomaz Nonô

Bloco (PTI PDTIPCdoB)

Haroldo Uma
Helio Bicudo
Joana Darc
Luiz Gushiken
Miro Teixeira
Paulo Delgado
Renan Kurtz
Sandra Starling

Adylson Motta
A1ceste Almeida
Jair Bolsonaro
João Pizzolatli
José Teles
Mário Cavallazzi
Ushitaro Kamia

Leopoldo Bessone
Pedrinho Abrão

PPB

PTB

Adroaldo Streck
João Faustino
Luiz Femando
Nelson Otoch
Paulo Mourão

Pimentel Gomes
Roberto Brant

Ronaldo Santos
Zulaiê Cobra

Carlos Cardinal
Eduardo Jorge

Haroldo Sabóia
José Genonio

Maria da Conceição Tavares
Matheus Schmidt

Sérgio Cameiro
Tilden Santiago

Enivaldo Ribeiro
Jofran Frejat

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende

Salatiel Carvalho
Sérgio Naya

1 vaga

Etevalda Grassi de Menezes
José Coimbra

2 vagas

Armando Abilio
Carlos Mendes
Darcisio Perondi
Elcione Barbalho
José Aldemir
Udia Quinan
Rita Camata
Saraiva Felipe
TetéBez

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmanio Pereira
Pimentel Gomes
Tuga Angerami
Vicente Arruda

Cidinha Campos
Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jandira Feghali
José Augusto
Marta Suplicy
Serafim Venzon

RoIand Lavigne
1 vaga

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Armando Costa
Chicão Brigido

Etevalda Grassi de Menezes
Genesio Bemardino

João Henrique
Regina Uno

3 vagas

PSDB

Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Jovair Arantes

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijo

Sebastião Madeira
2 vagas

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Adão Pretto
Agnelo Queiroz

Femando Ribas Carli
Jair Meneguelli
Paulo Bemardo

Silvio Abreu
Teima de Souza

PPB

PL

Femando Lyra Alvaro Valle

Secretária: Walbia Vanía de Farias Lora
Local: Plenário, sala 3, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras - 10 horas
Telefones: 318-826616992 a 6996
Fax: 318-2125

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Pedro Valadares

PSB

Ricardo Heraclio

A1cione Athayde
Amaldo ·Faria de Sá
Jair Soares
Jofran Frejat
José Unhares
Nilton Baiano
Sérgio Arouca

Femando Gonçalves
Roberto Jefferson

José Pinotti

PTB

PSB

Adhemar de Barros Filho
Eurico Miranda

João Iensen
Moacyr Andrade

Pedro Correa
PedroYves

1 vaga

Duilio Pisaneschi
Etevalda Grassi de Menezes

Vicente André Gomes
Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
12 VICe-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
2l! Vice-Presidente:
32 VICe-Presidente: A1cione Athayde (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Carlos Alberto Campista
Carlos Magno
Euler Ribeiro
Jonival Lucas
José Melo
Marcos Vinícius de Campos
Ursicino Queiroz

Ademir Cunha
Alexandre Ceranto

Antonio Geraldo
Augusto Viveiros

Costa Ferreira
José Carlos Coutinho

Laura Cameiro

PL

Luiz Buaiz José.Egydio

Secretária: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Plenário, sala 9, quartas-feiras -10 horas
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Osvaldo Biolchi (PTB)
12 VICe-Presidente: Arlindo Vargas (PTB)
2l! Vice-Presidente: Jair Menegueli (PT)
32 Vice-Presidente: zaire Rezende (PMDB)



Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Titulares

Arlindo Vargas (PTB)
João Mellão Neto
Mendonça Filho
Milton Mendes (PT)
Valdomiro Meger
ZiI~ Vezerra

Noel de Oliveira
Paulo Rocha (PT)
Sandro Mabel
zaire Rezende
1 vaga

PFL

Suplentes

Hugo Rodrigues da Cunha
Manoel Castro

Osmir Lima
Paulo Bauer

Robério Araújo
Werner Wanderer

Armando Abílio
De Velasco (PRONA)

Pinheiro Landim
Valdir Colatto

2 vagas

Lael Varella
Oscar Andrade
Oscar Goldoni (PMDB)
Paulo Gouvea
Sérgio Barcellos

Alberto Silva
Carlos Nelson
Edinho Araújo
João Henrique
Mário Martins
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Moreira Franco
Ronaldo Perim

José Santana de Vasconcellos
Mauro Fecury
Mussa Demes

Roberto Fontes
Zila Bezerra

De Velasco
Hermes Parcianello

João Magalhães
Remi Trinta

Roberto Paulino
4 vagas

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Agnelo Queiroz (PCdoB) Aldo Rebelo (PCdoB)
Chico Vigilante (PT) Gilney Viana
Jair Meneguelli (PT) Renan Kurtz (PDT)
José Pimentel (PT) Waldomiro Fioravante (PT)
Maria Laura (PT) 1 vaga

PPB

Bloco (PT/ PDT/ PCdoB)

Carlos Santana (PT) Arlindo Chinaglia (PT)
Chico da Princesa (PTB) Dércio Knop (PDT)
Giovanni Queiroz (PDT) Geraldo Pastana (PT)
João Coser (PT) José Augusto (PT)
Lindberg Farias (PCdoB) José Maurício (PDT)
Teima de Souza (PT) 2 vagas
1 vaga

Emerson Olavo Pires
Jovair Arantes
Luciano Castro
Wilson Braga
1 vaga

Benedito Domingos
Eraldo Trindade
Miguel Rossetto (PT)
Valdenor Guedes

PSDB

Alberto Goldman
Arnaldo Madeira

Domingos Leonelli
Feu Rosa

Tuga Angerami

Ari Magalhães
Arnaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

PTB

Leônidas Cristino
Marcus Vicente
Mário Negromonte
Nárcio Rodrigues
Paulo Feijó
Pedro Henry
Roberto Rocha
Vittorio Medioli

PSDB

Amon Bezerra
BasílioVillani

Candinho Mattos
Emerson Olavo Pires

Nícias Ribeiro
Olavio Rocha

2 vagas

PPB

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local Plenário sala 11, terças-feiras, quartas-feiras, e quintas-fie
ras - 10 horas
Telefone: 318-6987/6990nOO4nOO7

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente João Henrique (PMDB)
12 Vice-Presidente Edinho Araújo (PMDB)
22 Vice-Presidente João Maia (PFL)
32 Vice-Presidente Leônidas Cristino (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Plenário sala 11, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6973 a 6976

Osvaldo Biolchi

1 vaga

Barbosa Neto (PMDB)
Célia Mendes
Jairo Azi
João Tota (PPB)

PSB

Sérgio Arouca (PPS)

Fernando Lyra

Affonso Camargo
Eliseu Resende

Francisco Rc1rigues
José Mendonça Bezerra

Benedito Guimarães
Davi Alves Silva
Dolores Nunes
Felipe Mendes
Osvaldo Reis
1 vaga

Duilio Pisaneschi
Philernon Rodrigues

Gonzaga Patriota

José Egydio

PTB

PSB

PL

Alceste Almeida
Fausto Martello

Jorge Wilson
NeifJabur

Nilton Baiano
Osmar Leitão

Fernando Gonçalves
Leopoldo Bessone

Vicente André Gomes

Welinton Fagundes



Bloco (PFUPTB)

Carlos Alberto Campista
Corauci Sobrinho

Roberto Pessoa
2 vagas

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA}. CONSTITUIÇ~O
Nl! 2-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposlçk PEC-2J9S

Presidente:Saulo Queiroz (PFL)
111 Vice-Pl'llIidente: Jairo Carneiro (PFL)
311 VICe-PI'llIidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Alaysio Nunes Ferreira (PMDB)

Presidente: Sandro Mabel (PMOB)
111 Vice-Presidente:
211 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
311 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Suplentes

TItUIIres Suplentes

Bloco (PFUPTB) Ana Catarina
Nair Xavier Lobo

Átila Lins Ciro Nogueira Sandro Mabel
Jairo C8mIi"o Cláudio Cajado
Paulo He*lder José Rocha
Saulo Queioz Nelson Marquezelli Eurico Miranda

1 vaga Felipe Mendes

PMDB 1 vaga

Aloysio NUES Ferreira Armando Costa
José Luiz Clerot Moreira Franco Alexandre Santos
Pedro NoViIÍS Zaire Rezende Nelson Otoch

PPB

PMDB

Albérico Filho
Hermes Parcianello

1 vaga

PPB

Roberto Balestra
2 vagas

PSDB

Ceci Cunha
Eduardo Coelho

PT

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Secretária:Maria H~lena Coutinho de Oliveira
Local: SeIW.Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones:318-6874n067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

9, DE 1.5, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)

Proposlçiil: PEe-9195 Autor: Ricardo Herácllo
e outros

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PPB)

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, 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 MrNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEe-17195 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
2lI Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
3lI VICe-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

Titu~res Suplentes

PFUPTB

Adylson Mala
Márcio ReilBldo Moreira
Prisco Via.

PSDB

Antônio CaItls Pannunzio
Arthur Virglo

PT

Hélio BiculID
Milton TerIW'

PDT

Coriolano SIIIes

Bloco (PUPSD/PSC)

Eujácio Sinlões

Flávio Derzi
Jarbas Lima

1 vaga

Antônio Balhmann
Welson Gasparini

Marcelo Déda
Sandra Starling

EnioBacci

Expedito Júnior

Femando Ferro
José Pimentel

1 vaga

Pedro Canedo

Carlos Malles

João Coser
Milton Mendes

PDT

José Maurício

Bloco (PUPSD/PSC)

Eujácio Simões

AroIdo cedraz



Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

Antônio Brasil
2. vagas

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

José Coimbra
José Mendonça Bezerra

Roberto Fontes

PMOB

Carlos Apolinário
Carlos Nelson

Genésio Bemardino

PPB

Carlos Airton
EmnioAssmar

Pedro Valadares (PSB)

Luís Roberto Ponte
Moreira Franco
Odacir Klein
Wagner Rossi
Zaire Rezende

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

PSDB

Antônio Brasil
Gonzaga Mota

Hélio Rosas
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Arthur Virgnio
João Faustino

Roberto Santos
Zulaiê Cobra

1 vaga

Cunha Lima (PPB)
Roberto Brant

João Paulo
1 vaga

Airton Dipp

Francisco Horta

PSDB

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

PT

carlos Santana
1 vaga

PDT

~nio Bacci

Bloco (PLJPSDJPSC)

Eujácio Simões

Eduardo Jorge
Haroldo Lima
João Fassarella
Pedro Wilson
1 vaga

Adylson Motta
Cunha Bueno
Gerson Peres
Jair Soares
Prisco Viana

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eslher Grossi
José Genoíno
Luiz Gushiken
Paulo Delgado

1 vaga

PPB

5 vagas

PFL

Welinton Fagundes Pedro Canedo

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl! 22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposição: PEC-22195 Autor: José Janene

Presidente: Mendonça Fdho (PFL)
12 Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
2ll VICe-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Feij6 (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

TItu~~ Sup~n~

Bloco (PFLIPTB)

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Nilson Gibson

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl! 2o-A, DE 1995, QUE "ESTABELECE

O PARLAMENTARISMO".
Proposição: PEC 20-A/95 Autor: Eduardo Jorge

Presidente: Franco Montoro (PSDB)
12 VICe-Presidente: Paes Landim (PFL)
2ll VICe-Presidente: Eduardo Jorge (PT)
3l! VICe-Presidente: Israel Pinheiro (PTB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)
Sub-Relator: Bonifácio de Andrada (PPB)

T1tu~r8S Sup~n~

PFL

Corauci Sobrinho
Laura carneiro
Paes Landim
Pauderney Avelino
Saulo Queiroz
Vilmar Rocha

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

carlos Nelson Adelson Salvador

Israel Pinhero

A1mino Affonso

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
1 vaga

PTB

Arlino Vargas

PSB

Fernando Gabeira (PV)

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
Robério Araújo



Bloco (PMDBlPSOIPSLJPSC)
Henrique Eduardo Alves

2 vagas

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

GilneyViana
Ivan Valente Arnaldo Faria de Sá

Gerson Peres
Jair Soares

Coriolano Sales Mário Cavallazzi
Roberto campos

Jair Bolsonaro
José Teles

Laprovita Vieira
2 vagas

Agnelo Queiroz
Airton Dipp

Arlindo Chinaglia
José Pimentel

Paulo Rocha

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

Mário Negrornonte
Narcio Rodrigues

Salomão Cruz
Veda Crusius

PPB

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira
Edson Silva
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jair Meneguelli
Jandira Feghali
Matheus Schmidt

A1zira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

PT

PDT

PSB

PSDB

Fernando Ferro
Sandra Starling

JoãÇl Almeida
Roberto Valadão
Teté 8ezerra

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feij6
1 vaga

Matheus Schrnidt

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-8
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO

NR 33-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

Proposição: PECo 33195 Autor: Poder executivo

Presidente: José Lourenço (PFL)
12 VICe-Presidente: José carlos Vieira (PFL)
2l! VICe-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PP8)
32 Vice-Presidente: Jandira Feghali (PCdo8)
Relator: Arnaldo Madeira (PSD8)

TItulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDB, PSD,PSL)

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇ~O
NR 40, D~ 1995, QUE "ALTERA A REDAÇAO

DO PARAGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICA"

Proposição: PECo4OI95 Autor: Marqulnho Chedld

Presidente: Mário Martins (PMD8)
12 VICe-Presidente: Alberto Silva (PMD8)
2l! VICe-Presidente:
3l! VICe-Presidente: Leônidas Cristino (PSD8)
Relator:

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)
Affonso camargo Costa Ferreira
Chico da Princesa Lael Varella
Laura carneiro Luciano Pizzatto
Paulo Bornhausen PhiJernon Rodrigues

Bloco (PMDBlPSOIPSL/PSC)
Alberto Silva Jorge Wilson (PP8)

A1dir cabral
José carlos Vieira
José Lourenço
Magno Bacelar
Osório Adriano
Raul Belém

Armando Abnio
Darcisio Perondi
Djalma de Almeida Cesar
Etevalda Grassi de Menezes
Ronaldo Perirn
Sandro Mabel

Álvaro Gaudêncio
Átila Uns

Claudio Cajado
Inocêncio Oliveira

Jairo Azi
Werner Wanclerer

EdinhoBez
João Henrique
Pedro Novais

Saraiva Felipe
Simara Ellery

1 vaga

Roberto Jefferson

Alexandre Cardoso

Luiz 8uaiz

PTB

PSB

PL

Arlindo Vargas

José Pinotti

Eujácio Simões



João Paulo

1 vaga

Coriolano Sales

PDT

PSB

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-7067/706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N!!46, DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFlCAÇÓES
NA ESTRUTURA POLICIAL"

Matheus SChmidt

Remi Trinta
1 vaga

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

Alcides Modesto
João Paulo

Arnaldo Madeira
José Chaves (PMOB)

Vittorio Medioli

Vicente André Gomes

Bloco (PPBlPL)

PT·

PDT

PSDB

Serafim Venzon

Antônio Carlos Pannunzio
LeOnidas Cristino
Mário Negromonte

Nilton Baiano
2 vagas

Mário Martins
1 vaga

Carlos Santana
João Coser

Suplentes

Marta Suplicy
Milton Mendes

1 vaga

A1cione Athayde
Jarbas Uma

Rogério Silva (PFL)
2 vagas

Magno Bacelar (PFL)
Silvio Abreu

Autor: Hélio Bicudo

PT

PDT

PSDB

Herculano Anghinetti (PPB)
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

PMDB

PPB

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

Bloco (PFLlPTB)

Davi Alves Silva (PPB)
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga

Proposição: PEC-46191

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

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

Titulares

Eurípedes Miranda
Wilson Braga (PSOB)

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

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

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

2 vagas

RávioAms
Paulo Mourão

1 vaga

Confúcio Moura
2 vagas

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis

1 vaga

PT

PSDB

Bloco (PPBlPL)

DuíHo Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
1 vaga

PSB
Raquel Capiberibe 1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-6874f7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçÃO
Nl!43-A, DE 1995, QUE DÁ NOYA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL.

(ALISTAMENTO ELEITORAL)

P.roposlçio: PEe-43J95 Autora: Rita Camata e outros

Presid!3nte:
12 V~Presideilte: Wagner Rossi (PMOB)
2l! Vice-Presidente: Rommel Feij6 (PSDB)
3l! VICe-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

TItulares SUplentes

Bloco (PFUPTB)

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Uma
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Aécio Neves
Nelson Marchezan .
Rommel Feij6

A1ceste Almeida
Chicão Brígido
Wagner Rossi

João Fassarella

Felipe Mendes
. Gerson Peres

Luiz Buaiz



Suplentes

Batinho Rosado
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Murilo Pinheiro

Wemer Wanderer
2 vagas

Henrique Eduardo Alves
Pedro Irujo

4 vagas

PMDB

Bloco (PFLJPTB)

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

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

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS LíQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETÊNCIA DA UNmO, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PEC-81J95 Autor: Marcelo Teixeira '.' i

Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
1Q Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Mario Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

José Egydio

Suplentes

Júlio César
Maria Valadão

Mendonça Filho
Roberto Fontes

Autor: Emerson Olavo

Bloco (PLJPSDIPSC)

De Velasco

Titulares

Bloco (PFLJPTB)

Bloco (PSBIPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Ricardo Gomyde Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Comissões Especiais: Anexo" - Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 57,

DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
ARTIGO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E

SEGUNDO, E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

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

Proposição: PEC-57J95

Aracely de Paula
Benedito de Lira
Expedito Júnior
Vanessa Felippe

Gonzaga Patriota

PMDB PPB

Mauro Lopes
Orcino Gonçalves
1 vaga

Darcísio Perondi
Udson Bandeira

1 vaga

BasílioVillani
Salatiel Carvalho
3 vagas

João Pizzolatti
Roberto Campos

3 vagas

PPB

Alzira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

PSDB

José de Abreu
Vicente Arruda

PT

João Fassarella
sandra Starling

PDT

3 vagas

Cel!>O Russomanno
1 vaga

João Paulo
1 vaga

Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feij6
1 vaga

Carlos Santana
Femando Ferro
Luiz Mainardi

PSDB

Cunha Lima (PPB)
Marconi Perillo

2 vagas

PT

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza
Matheus Schmidt Coriolano Sales PDT

Bloco (PLJPSDIPSC)

Eujácio Simões 1 vaga
José Maurício
1 vaga

Airton Dipp
Femímdo Lopes

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706317555

Francisco Horta

Pedro Valadares

PL
Eujácio Simões

PSB

Ricardo Heráclio



Suplentes

Nan Souza
Roberto Paulino

1 vaga

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo Santos
Zila Bezerra

Cláudio Cajado
Francisco Horta
Francisco Rodrigues
Valdomiro Meger

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Bloco (PFUPTB)

Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
89-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇAO AO

INCISO IV DO ~RT. 29 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (NUMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEC-89195 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator:

Titulares

Socorro Gomes

Suplentes

PCdoB

Haroldo Lima

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N284, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEC-84191 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Carlos Alberto
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

Titulares

Bloco (PFLlPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro
Osmir Lima

Jaime Femandes
Mauro Fecury

Roberto Pessoa
1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Cunha Lima
Francisco Silva
Lamartine Posella

PSDB

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

PMDB

Elcione Barbalho
Olávio Rocha (PSDB)
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra
1 vaga

PT

Fátima Pelaes
Olávio Rocha

Salomão Cruz

Paulo Rocha Adão Pretto
1 vaga Alcides Modesto

PDT

WoIney Queiroz Wilson Braga

Bloco (PSBlPMN)

Adelson Salvador (PMDB) 1 vaga

Bloco (PUPSD/PSC)

1 vaga

Luiz Durão

Milton Mendes
1 vaga

Autor: Hélio Bicudo
e outros

PDT

PSB

Luiz Mainardi
1 vaga

Alexandre Cardoso

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N!! 96, DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES
NA ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

1 vaga

Proposição: PEc-96192

Aécio Neves
1 vaga

Gerson Peres
2 vagas

PT

PPB

PSDB

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

Antônio Feijão
Arthur Virgílio

Francisco Rodrigues (PPB)

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

1 vaga
Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Cameiro (PFL)



Titulares Suplentes Titulares Suplentes

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Bloco (PFUPTB)
Alvaro Gaudêncio Neto '
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Paes Landim
Vicente Cascione
1 vaga

PMDB
Cleonâncio Fonseca
Djalma de Almeida César
João Magalhães
José Luiz Clerot
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Antônio dos Santos
Átila Lins

Benedito de Lira
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto
~aesLandim

Philernon Rodrigues

Hélio Rosas
Marcos Lima

Mário Martins
Nair Xavier Lobo

2 vagas

Femando Gonçalves
Luiz Moreira
Roland Lavigne
Vanessa Felippe

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Aylson Motta
Alceste Almeida
Jofran Frejat

Bloco (PFUPTB)

Antônio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
1 vaga

Confúcio Moura
Ivandro Cunha Lima

1 vaga

Bloco (PPBlPL)

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

Antônio Feijão
Amon Bezerra
Otávio Rocha

Átila Lins
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro

1 vaga

Carlos Cardinal

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Gonzaga Patriota

Luiz Fernando (PSDB)
Olávio Rocha (PSDB)

PT

PDT

PSB

PSDB

PMDB

Renan Kurtz

Nilson Gibson

Arlindo Chinaglia
Waldomiro Fioravante

Antônio Brasil
Confúcio Moura

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

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

N2 133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDíGENAS)

Proposição: PEc-133192 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 (PFUPTB)

Alceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)
Vic Pires Franco
1 vaga

PPB
Augusto Farias Alzira Ewerton (PSDB)
Ibrahim Abi-Ackel Ricardo Izar
Jair Soares Roberto Balestra
Jarbas Lima 2 vagas
Prisco Viana

PSDB

Nelson Otoch Danilo de Castro
Renato Johnsson Luiz Piauhylino
Vicente Arruda Paulo Feij6
Zulaiê Cobra Wilson Braga

PT

José Genoíno Miguel Rossetto
Marcelo Deda Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

PDT

ÊnioBacci Coriolano Sales
Silvio Abreu Matheus Schmidt

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima
Bloco (PUPSD/PSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)
Bloco (PSBlPMN)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NlI.128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À
ALINEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)

Proposição: PEc-128195 Autor: Nlclas Ribeiro

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)



João Thomé Mestrinho

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angerami

GilneyViana
1 vaga

1 vaga

PPB

PSDB

PT

PDT

1 vaga

Benedito Guimarães
Rogério Silva (PFL)

1 vaga

Sebastião Madeira
1 vaga

Ivan Valente
Marta Suplicy

Giovanni Queiroz

Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackál
Prisco Viana

Danilo de Castro
Robério Araújo (PPB)
Vicente Arruda
1 vaga

Hélio Bicudo
Marcelo Déda
1 vaga

Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

PSDB

Ezídio Pinheiro
João Leão

Saulo Queiroz (PFL)
1 vaga

PT

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

PDT

Elton Rohnelt
Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Bloco (PUPSDIPSC)

Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Servo Especiais - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-7062617067

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 1!! DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEe-155193 Autora: Cldlnha 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 Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 VICe-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente:
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Secretária: Ângela Mancuso
Local: servo Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREVÊ

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM NíVEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNiCípIOS PARA
MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE, COM O FINANCIAMENTO DAS REDES
PÚBLICAS FILANTRÓPICAS E CONVENIADAS"

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
JairoAzi
Vicente Cascione
3 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Fernando (PSDB)
1 vaga

Costa Ferreira (PFL)

PMDB

PPB

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz (PSDB)
Ursicino Queiroz

1 vaga

Edinho Araújo
Jorge Wilson (PPB)

José Priante
Nicias Ribeiro (PSDB)

Wagner Rossi
1 vaga

Adylson Motta

Aldo Arantes

Proposição: PEe-169J93

Carlos Magno
JairoAzi
Laura Carneiro
Marcos Vinícius
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

I
Vanessa Felippe

Armando Abnio

PMDB

Haroldo Lima

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

Dunio Pisaneschi
Fátima Pelaes (PSDB)

Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

1 vaga

Aníbal Gomes



Confúcio Moura
.Darcísio Perondi
José Pinottí
Saraiva Felipe
1 vaga

Elcione Barbalho
Rita Camata

3 vagas

PPB

Marquinho'Chedid

Bloco (PPBIPL)

José Teles
2 vagas

PSDB

Roberto Paulino

Valdomiro Meger
2 vagas

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Alcione Athayde
Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Talvane Albuquerque (PFL)
Wagner do Nascimento

PSDB

Antônio Carfos Pannunzio
Marcus Vicente
1 vaga

PT

Luiz Mainardi
Paulo Bemardo

Arthur Virgílio
Celso Russomanno

1 vaga

José Machado
Tilden Santiago

Proposição: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator:

Matheus Schmidt

Carlos Nelson
Femando Diniz

José Chaves
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro Mabel

Jaime Fernandes
João Carfos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi

OdelmoLeão

PPB

PMDB

PDT

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7063/7055

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N.2173 DE 1995, QUE
MODIFICA O CAPfTULO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

Proposlçáo: PEC-173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 VICe-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

José Maurício

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Geddel Vieira Uma
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro

1 vaga

Pedro Canedo

Suplentes

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

B.Sá
Pimentel Gomes

Robério Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

PT

PDT

Bloco (PFUPTB)

Titulares

Bloco (PSBIPMN)

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Bloco (PUPSDIPSC)

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira
1 vaga

Luiz Buaiz

Alexandre Cardoso

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Alceste Almeida
Célia Mendes
Costa Ferreira
Rogério Silva

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 169-A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

Alexandre Ceranto
Antônio Geraldo

João Mellão Neto
Rubem Medina

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Darcísio Perondi Oreino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Ritzel



Proposiçil: PEe-175J95 Autor: Poder executivo

Presidente:Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Praidente:
22 Vice-Prmidente:
32 Vice-PrIlIidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: MIEa Demes (PFL)

TIb*es Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Agnelo Quli'oz Aldo Arantes

Secretária:Rejane S. Marques
Local: &R.Com. Esp. -Anexo li, Salas 169-B
Telefone: !I8-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N9 175,DE 1995, QUE "ALTERA O CAPITULO
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Ivan Valente
Miguel Rossetto

Waldomiro Fioravante

Antônio Càls Pannunzio
Amaldo Ma!leira
Pedro HenIr
Raimundo Gomes de Matos

Suplentes

Elton Rohnelt
Jonival Lucas

José Mendonça Bezerra
1 vaga

Rita camata

PMDB

Bloco (PFLIPTB)

PPB

Enivaldo Ribeiro Felipe Mendes
João Pizzotatti Fetter Júnior
Jurandyr Paixão Flávio Derzi
Laprovita Vieira VadãoGomes
Roberto Campos 1 vaga

PSDB

Firmo de Castro Alberto Goldman
Luciano Castro Femando Torres
Luiz Carlos Hauly Silvio Torres
Roberto Brant Veda Crusius

PT

Maria da Conceição Tavares José Machado
Vânia dos Santos Miguel Rossetto
1 vaga Paulo Bemardo

PDT

Airton Dipp Fernando Lopes
Matheus Schmidt Fernando Zuppo

Bloco (PUPSD/PSC)

Pedro Canedo Eujácio Simões

Bloco (PSBJPMN)

Ricardo Heráclio 1 vaga

PCdoB

Haroldo Lima Sérgio Miranda

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N21~A,DE1994,QUE"ACRESCENTA

PARÁGRAFOS 62E 72 AO ARTIGO 82 DO
ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE
ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,

ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,
A SERVIDORES MILITARES"

Proposição: PEe-188194 Autor: zalre Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

Titulares

Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

AryKara

1 vaga

Nilson Gibson

Antônio Brasil
Edinho Bez

Hélio Rosas
José Chaves
Lídia Quinan

Rubens Cosac

Pedro Correa
Prisco Viana

Femando Zuppo
Sílvio Abreu

Betinho Rosado
Francisco Horta

Jaime Fernandes
Júlio César
Luiz Braga

0s6riQ Adriano
Osvaldo Biolchi

Alexandre Santos
João Leão

Marconi Perillo
Rommel Feijó

PT

PDT

PSDB

PMDB

PCdoB

Bloco (PSBJPMN)

Bloco (PUPSD/PSC)

Alexandret:ardoso

Eujácio SiIIlDes

Roberto CB1pos
Vadão Galles

MarceloDem
Maria l..aula
TeIma de SDuza

Euripedes IImnda
Matheus Sdlimidt

Benito GaJa
Eliseu R6SIIIIde
Félix MendInça
Mussa Demes
Paulo ConIIiro
Paulo Lima
Rubem Me61a

Antônio cIoValle
Barbosa NItl
Carlos NeIIlln
José Luiz ctlrot
Luís RobetID Ponte
Paulo Lusllla



Elcione Barbalho
Roberto Valadão

Augusto Nardes
Jair Bolsonaro
1 vaga

PPB

PSDB

2 vagas

Anivaldo Vale
Amaldo Faria de Sá

Renato Johnsson

Aloysio Nunes Ferreira
Amaldo Madeira
Eduardo Coelho
Luciano Castro
Tuga Angerami
Wilson Braga

PSDB

B.Sá
Edson Silva

Feu Rosa
Jovair Arantes

Mois~ Bennesby
Vicente Arruda

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira
Valdomiro Meger

Vilmar Rocha

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Inácio Arruda Aldo Rebelo
Jair Meneguelli Chico Vigilante
José Maurício Eduardo Jorge
José Pimentel Milton Mendes
Paulo Rocha Renan Kurtz

PPB

Ari Magalhães 5 vagas
Emílio Assmar
JoãoTota
2 vagas

PTB

Roberto Jefferson José Coimbra

PSB

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

PL

Expedito Júnior (PFL) Eujácio Simões

Secretária: Regina Brandão
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-705617052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,
NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSÕES,

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 320, DE 1996,

QUE "ACRESCENTA ALíNEA "0"
AO INCISO" DO ARTIGO 105

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL."
(JULGAMENTO DE PREFEITOS)

Proposição: PEC-320196 Autor: MATHEUS SCHMIDT
Presidente:
12 Vice-Presidente: Welson Gasparini (PSDB)
Relator: Paulo Lima (PFL)

~~~ ~~~

PFL

Elton Rohnelt
Jonival Lucas
Leur Lomanto
Paulo Lima

Silvio Abreu

Feu Rosa
Roberto Brant

Suplentes

Inácio Arruda (PCdoB)
Pedro Wilson

Alexandre Ceranto
Átila Lins

Carlos Alberto Campista
Hugo Rodrigues da Cunha

Oscar Andrade
1 vaga

PT

PFL

PDT

Eurípedes Miranda

GilneyViana
José Pimentel

Eujácio Simões

Bloco (PUPSDIPSC)

Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Raquel Capiberibe

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Salas 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N!!231, DE 1995,
QUE ALTERA OS INCISOS XIII E XVI DO
ART. 7!! DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(REDUZ JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO
PARA 40 HORAS SEMANAIS)

Proposição: PEC 231-A/95 Autor: Inácio Arruda

Presidente: Armando Abílio Arruda
12 Vice-Presidente: Zaire Rezende (PMDB)
22 Vice-Presidente: Luciano Castro (PSDB)
32 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (pn
Relator: João Mellão Neto (PFL)

Titulares

Aroldo Cedraz
Corauci Sobrinho
João Mellão Neto
Lael Varella
Osório Adriano
Paes Landim

Tuga Angerami
1 vaga

Bloco (PMDB, PSD, PSL) Bloco (PMDB,PSD,PSL)

Armando Abílio
Luís Roberto Ponte
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
Silas Brasileiro
zaire Rezende

Nelson Harter
Valdir Colatto

4 vagas

Dejandir Dalpasquale
Djalma de Almeida César
Rubens Cosac

Antônio Carlos Pannunzio

PSDB

Djalma de Almeida César
Silvio Pessoa
Simara Ellery

Antônio Feijão



Rommel Feijó João Leão
Welson Gasparini José de Abreu

Blolco (PT, PDT, PCdoB)

Fernando Zuppo
Joana Darc
Luciano Zica

Fernando Ribas Carli
Sandra Starling
Valdeci Oliveira

José Anibal
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

Chico Vigilente
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda

PT

Nelson Marchezan
Pimentel Gomes

Vicente Arruda

Jaques Wagner
João Coser

José Genoíno

PPB PDT

Bonifácio de Andrada
Davi Alves Silva
Jarbas Lima

Darci Coelho
2 vagas

Silvio Abreu

PSB

Matheus Schmidt

PTB Gonzaga Patriota Nilson Gibson

Vicente Cascione Chico da Princesa PCdoB

Suplentes

Secretária: Maria Auxiliadora
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-705617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
Nº 37D-A, DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO

207 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposição: PEC-370196 Autor: Poder Executivo

Presidente:
12 Vice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
32 Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bornhausen (PFL)

Titulares Suplentes

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7555/7063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
Nº 338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

Proposição: PEe-338J96 Autor: Poder Executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
32 Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
Relator: Werner Wanderer (PFL)

Titulares

Bloco (PFLlPTB)

Haroldo Lima Aldo Rebelo

Abelardo Lupion
Maria Valadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Werner Wanderer

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues

Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga

Luiz Moreira
Roberto Pessoa

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Betinho Rosado
Claudio Cajado
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Lima
1 vaga

Bloco (PFLlPTB)

Ademir Cunha
Costa Ferreira
Jonival Lucas

José Carlos Vieira
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

1 vaga

Luiz Buaiz
5 vagas

Darcísio Perondi
Edinho Araújo

Marquinho Chedid
Ronaldo Perim
Sandro Mabel

1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Djalma de Almeida César
José Luiz Clerot
Lídia Quinan
Maria Elvira
Maurício Requião
Nair Xavier Lobo

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Linhares
Roberto Campos
Valdomiro Meger (PFL)

De Velasco
Fernando Diniz

Marquinho Chedid
Sanc'ro Mabel

2 vagas

Cunha Lima
Hugo Biehl

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
Pedro Corrêa

1 vaga

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Antônio do Valle
Ary Kara
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
Silas Brasileiro
Simara Ellery

Benedito Domingos
Darci Coelho
Jair Bolsonaro
Jorge Wilson
Osmar Leitão
Valdenor Guedes

Antônio Feijão
Celso Russornanno

Elias Murad
Leônidas Cristino Feu Rosa

PSDB

Alexandre Santos



PCdoB

Ricardo Gomyde Inácio Arruda

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N2 407196, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO

ARTIGO 100 DA CON$TITUIÇÃO FEDERAL
. (PRECATÓRIOS)

Proposição: PEe-407196 Autor: Luciano Castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
32 Vice-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Clerot (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMOBIPSOIPSUPSC)

PSB

João Colaço Gervasio Oliveira

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N9449, DE 1997, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS

DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS

PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO N9 1, DE 1994

(FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL)

Proposição: PEC-449197 Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano Pazzatto (PFL)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2ll Vice-Presidente: Paulo Bemardo (pn
32 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relatora: Veda Crusius (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Alceste Almeida
Carlos Alberto Campista

Francisco Rodrigues
Luiz Braga

Maria Valadão
Oscar Andrade

Bloco (PMOBI PSDI PSL)

Jurandyr Paixão
Luis Roberto Ponte

Marisa Serrano
Ricardo Rique
Robson Tuma

Wilson Cignachi

A1exandro Ceranto
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Pizzatto
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Aníbal Gomes
Femando Diniz
Hélio Rosas
Maria Elvira
Roberto Valadão
Sandro Mabel

1 vaga

Sérgio Cameiro

Esther Grossi
Miguel Rossetto
Walter Pinheiro

Flávio Ams
Osmânio Pereira

Vicente Arruda
Welson Gasparini

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto

Nelson Marquezelli
Silvemani Santos

PT

POT

PSB

Gervasio Oliveira

Severiano Alves

Ablardo Lupion
Carlos Melles
José Rocha

Paulo Cordeiro

Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Roberto Santos
1 vaga

José Luiz Clerot
Luis Roberto Ponte
Simara EUery

Flávio Derzi
Nelson Meurer
1 vaga

Luciano Castro
Luiz Piauhylino
Zulaiê Cobra

Bloco (PPBlPL)

PSOB

PT

Femando Diniz
Pinheiro Landim
Roberto Valadão

BasílioVillani
Francisco Rodrigues

Roberto Campos

Danilo de Castro
José Thomaz NonO

Vicente Arruda

Adroaldo Streck
Amaldo Madeira
BasílioVillani
Luiz Piauhylino
Roberto Brant
Veda Crusius

Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Paulo Bemardo
Sérgio Miranda
Telma da Souza

PSOB

Anivaldo Vale
Amon Bezerra

Ceci Cunha
Firmo de Castro

Raimundo Gomes de Matos
Sílvio Torres

Bloco (PTI POTI PCdoB)
Femando Zuppo

Inácio Arruda
João Coser

José Pimentel
Miguel Rossetto

PPB
Marcelo Dada
Milton Mendes

Fernando Ribas Carli

PDT

Chico VigHante
1 vaga

Silvio Abreu

Benedito Guimarães
Enivaldo Ribeiro
Eurico Miranda
Felipe Mendes
Romal Anízio

Gerson Peres
Lamartine PoseUa

Laprovita Vieira
Mareio Reinaldo Moreira

Roberto Balestra



José Borba

Alexandre cardoso

PTB

PSB

PL

Chico da Princesa

Gonzaga Patriota

CunhaLma
Eraldo Trindade
Ibrahim AJ)j-AckeJ
João Mendes

PTB

4 vagas

Eujáclo SImões Luiz Buaiz Rodrigues Palma

secretária: Rejane Marques
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B AlminoAffonso
Telefones: 318-687417067
Fax: 318-2140

PSB

PL

Félix Mendonça

Gonzaga Patriota

Jaques Wagner
João Tota Luiz Eduardo Greenhalgh

PSDB

~nio Bacci
José Genofno

Adauto Pereira
Jaime Fernandes

Luiz Durão
Magno Bacelar
Mauro Fecury

NanSouza

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Cleonâncio Fonseca
De Velasco (PRONA)
Dejandir DalpasquaJe

José Luiz Clerot
2 vagas

A1zira Éwerton
Max Rosenmann

MoIsés Bennesby
Nestor Duarte

Roberto Rocha
Salvador Zimbaki

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

PSDB

Asdrúbal Bentes
Djalrna de Almeida César
Henrique Eduardo Alves
lvandro Cunha Lima
Roberto Valadão
Rubens Casac

Eujácio Simões Antônio Joaquim Araújo

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-70661318-7063 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (SESSÕES), PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N2 513, DE 1997, QUE "ACRESCENTA

PARÁGRAFO 52 AO ART. 55-.
(DECORO PARLAMENTAR

- REGRAS PARA INVESTAÇÃO)

Proposição: PEC nll 513197 Autor: Marcelo D6da

Presidente: Jairo Azi (PFL)
111 Vice-Presidente: Raul Belém (PFL)
2l! Vice-Presidente:
311 VICe-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

TItulares Suplentes

PFL

AntOnio dos santos
AntOnio Jorge
Carlos Alberto Campista
Colores Nunes
JairoAzi
Raul Belém

Aloysio Nunes Ferreira
Luiz Máximo
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra
1 vaga

Antônio Ueno
Jaime Fernandes

João Ribeiro
José Egysio

Oscar Andrade
Zila Bezerra

Aldo Arantes
Hélio Bicudo

Luiz Eduardo GreenhaJgh
Marcelo Déda

Sérgio C8me1ro

PPB

B.Sá
eartos Alberto
Jovalr Arantes
Meias Ribeiro

Osmânio Pereira
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PT,PDT,PCdoB)

Augusto Farias
~udloCajado
F~Horta

NanSouza
PaeaLandlm
Werner Wanderer

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

DjIIrna de AlmeIda César Alceste Almeida
GenHIo Bernardino BaJbosa Neto
José Luiz CIerot De Velasco (Prona)
Pedro NovaIs LuIs Roberto Ponte
Ri1a Camata 2 vagas
Roberto Paulino

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CON$TITUIÇÃO

N2472-A, DE 1997, QUE -ALTERA
DISPOSmVos DOS ARTS. 48, 62 E 84

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL E
DÁ OUTRAS PROVID~NCIAsn

Propoelçlo: PEc-472187 Autor: Senado Federal

PreIlldente: DjaIma de Almeida César (PMDB)
11 VIce-Presidente: Roberto Paulino (PMDB)
2' VIce-Presidente: AIoyslo Nunes Ferreira (PSDB)
3' Vice-PresIdente: Sandra Starling (PT)
Relator: Paes Landim (PFL)

THu~RS Sup~n~

PFL

AIoyIio Nooes Ferreira
AnivaIdo Vale
AntonIo eartos Pannunzio
Mariaa serrano
Moisés BenIl8lby
Ne8tor Duarte

AIcIoRebelo
Haroldo SabóIa
Joe6 Genoino
S8ndra Starling
SilvIo Abreu



Bloco (PT, POT, PCdoB)Marcelo Déda
Sílvio Abreu
1 vaga

Ary Kara
Benedito Domingos
Benedito Guimarães
José Rezende
Ricardo Barros

Vicente Cascione

PPB

PTB

Milton Temer

Luis Barbosa
4 vagas

Rodrigues Palma

Haroldo Uma
João Fassarella
João Paulo
Milton Temer
Miro Teixeira

Adhemar de Barros Filho
Emílio Assmar
José Rezende
Júlio Redecker
Prisco Viana

Airton Dipp
Marcelo Déda

Maria Laura
Sérgio Miranda

Vanio dos Santos

PPB

Aécio de Borba
4 vagas

PSB PTB

Gilvan Freire Pedro Valadares Vicente Cascione Duilio Pisaneschi

Bloco (PMOB, PSO,PSL)

Djalma de Almeida Cesar Genésio Bemardino
Henrique Eduardo Alves Paulo Lustosa
lvandro Cunha Uma Rubens Cosac
Odacir Klein 3 vagas
Roberto Valadão
Sílvio Pessoa

Eujácio Simões Welinton Fagundes

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11 Sala 165-B
T~efone:318-7061t.318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NSI 554-A, DE 1997, QUE "CONVOCA
ASSEMBL~IANACIONAL CONSTITUINTE
A PARTIR DE 1$1 DE FEVEREIRO DE 1999"

Proposlçio: PEc-554197 Autor: MIro Teixeira

Presidente: Silvio Torres (PSDB)
12 VICe-Presidente: Ronaldo Cezar Coelho (PS~B)

22 VICe-Presidente: José Rezende (PPB)
32 VICe-Presidente: Pedro Valadares (PSB)
R~ator: Odacir Klein (PMDB)

TItulares Suplentes

PFL

PSOB

JairoAzi Adauto Pereira
José Rocha Betinho Rosado
Júlio César Cláudio Cajado
Roberto Pessoa Luiz Braga

PMOB

Oscar GoIdoni Pinheiro Landim
Paulo Lustosa 2 vaga
Simara Ellery

PPB

Enivaldo Ribeiro José Unhares
Felipe Mendes Marconi Perillo (PSDB)
Sérgio Naya Moacyr Andrade

PSOB

João Leão Ceci Cunha
Nicias Ribeiro Mário Negromonte

PT

Ivan Valente Alcides Modesto
1 vaga José Pimentel

Gilvan Freire

PSB

Pedro Valadares

PL

Pedro Canedo Eliseu Moura

Secretária: Cily Montenegro
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, sala 169-8
Telefone: 318-70561318-7061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E
RECURSOS HfDRICOS E APRESENTAR

PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,
NO SENTIDO DE VIABILIZAR A

EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 VICe-Presidente: João Leão (PSDB)
32 VICe-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSOB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Basílio Villani
Emerson Olavo Pires

Fátima Pelaes
Feu Rosa

Luiz Carlos Hauly
Marinha Raupp

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Melles
Darci Coelho

Luiz Durão
Marcos Vinfcius de Campos

Mauro Fecury

PL

Arolde de Oliveira
Augusto Viveiros
Benito Gama
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Vilmar Rocha

José Thomaz Nonô
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres



Eliseu Moura
João lesen (PPB)

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI 846,

DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA
SOCORRO GOMES, QUE "REGULAMENTA O

PARAGRAFO ÚNICO DO ARIGO 178 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO· CABOTAGEM)

Poroposlçio: PL. 0846195 Autor: Socorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMDB)
12 Vice-Presidente: Genesop Bernardino (PMDB)
2l! VICEl-Presidente: Fausto Martello (PPB)
3l! Vice-Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)Relator: José Car
los Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco PFLJPTB
Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella'
Philemon Rodrigues
Sergio Barcellos

Bloco PMOBIPSDlPSL

Alberto Silva Antonio Brasil
Genesio Bernardino Zaire Rezende
João Thome Mestrinho 4 vagas
José Pinotti
Mario Martins
Moreira Franco

Bloco PPB,/pL

Benedito Guimarães Cunha Lima
Fausto Martello Eujacio Simões
Fetter Junior João Pizzolatti
Francisco Silva Laprovita Vieira
Jair BoIsonaro Ushitaro Kamia
José Egydio 1 vaga

PSOB

Leonidas Cristino Koyu lha
Mario Negromonte Luiz Carlos Hauly
Veda Crusius Roberto Rocha
2 vagas 2 vaga(s)

PT

Carlos Santana Arlindo Chinaglia
João Coser 2 vaga(s)
Teima de Souza

POT

Miro Teixeira José Mauricio .

PSSB

Gervaslo Oliveira Pedro Valadares

1 vaga

1 vaga

Elton Rohnelt

Bosco França

Pedro Canedo

Paulo Lustosa
2 vagas

Carlos Santana
Jair Meneguelli

Fernando Zuppo

AntOnio Balhmann
Roberto Brant

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

PPB

PT

PDT

PMOB

POT

Bloco (PSBlPMN)

Bloco (PLJPSD/PSC)

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PLlPSD/PSC)

Albérico Filho
Luis Roberto Ponte
Sandro Mabel

Miro Teixeira

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
2l! VICEl-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: Carlos Alberto (PSDB))

TItulares Suplentes

Bloco (PFL/PTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

Ademir Cunha
Benito Gama
Carlos Alberto (PSDB)
Manoel Castro

Eujácio Simões

Gonzaga Patriota

1 vaga

Luiz Durão

1 vaga

Secretária: Ana Clara Serejo
Locá: Serv. Cem. Esp. - !>reJo 11, Sala100-8
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A
QUESTÃO DO DESEMPREGO

Domingos Leonelli
José Aníbal

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, sala 169·B
Telefones: 318-755517063



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
Ng 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPLINA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Titulares

Presidente: Maria Elvira (PMD8)
1Q Vice-Presidente: Lindberg Farias (PCdo8)
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PP8)
32 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSD8)
Relator: Roberto Jefferson (PT8)

Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
Ng 1.159/95, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA

LEI N2 6.354n6, QUE DISPÕE SOBRE AS
RELAÇÕES DE TRABALHO DO ATLETA

PROFISSIONAL DE FUTEBOL;
E DA LEI Ng 8.672/93, QUE

INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS", E A SEUS
APENSADOS PROJETO DE

LEI Ng 2.437/96 E PROJETO DE LEI N2 3.633/97

Proposição: PL. n2 1.159/95 Autor: Arlindo Chlnaglla

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSD8)
22 Vice-Presidente: Romel Anízio (PP8)
32 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

Titulares

Jandira Feghali

Suplentes

Autora: Marta Suplicy

PCdoB

Socorro Gomes

Proposição: PL 1.151195

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Lindberg Farias (PCdo8) Fernando Gabeira (PV)
Maria Elvira Lídia Quinan
1 vaga 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

A1zira Ewerton (PSD8)
Jorge Wilson
1 vaga

Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
Zila Bezerra
2 vagas

Bloco (PFLlPTB)

Fernando Gonçalves
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti

Wagner Salustiano

Antônio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Darcísio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Sandro Mabel
Sílvio Pessoa

PFL

Carlos Magno
José Egydio
Júlio César

Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz
Valdomiro Meger

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Carlos Nelson
Djalma de Almeida César

Freire Júnior
Maurício Requião

Saraiva Felipe

PSDB

PSDB

Celso Russomanno
Salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues (PTB)

1 vaga

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo Cezar Coelho
Wilson Campos

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

PT Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

PDT

José Genoíno
Marta Suplicy

Carlos Santana
Jaques Wagner
Ricardo Gomyde
Sandra Starling
Severiano Alves

Aldo Rebelo
Arlindo Chinaglia
Fernando Lopes
Jair Meneguelli

João Paulo

Sérgio Carneiro Vicente André Gomes PPB

Fernando Lyra

PSB

Raquel Capiberibe

Aécio de Borba
Eurico Miranda
Nelson Meurer
PedroYves
Romel Anízio

Adhemar de Barros Filho
Arnaldo Faria de Sá

Jair Soares
2 vagas

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-68741706617067 Philemon Rodrigues

PTB

Vicente Cascione



PSB PTB

Alexandre CardoEo Álvaro Ribeiro Philemon Rodrigues Arlindo Vargas

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 N2 1.673,

DE 1996, QUE "AUTORIZA O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA

A SECA - DNOCS - A DOAR A ESTADOS,
MUNIC(PIOS E OUTRAS ENTIDADES

PÚBLICAS, OS AÇUDES QUE ESPECIFICA"

Proposição: PL 1.673/95 Autor: Poder Executivo

Presidente: B. Sá (PSDB)
1Q Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
21! Vice-Presidente: Paulo Lustosa (PMDB)
32 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: José Unhares (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Adelson Ribeiro
B.Sá
Cipriano Corrêia
João Leão
Leónidas Cristino
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PT, PDT, pedoB)

Suplentes

Álvaro Gaudênio Neto
Osmir Uma

SameyFilho
Valdomiro Meger

VilmarRocha
1 vaga

Adelson Ribeiro
Ademir Lucas

Cipriano Correia
Emerson Olavo Pires

Nícias Ribeiro
Paulo Mourão

José Janene

Haroldo Uma
João Paulo

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marta Suplicy

1 vaga

PFL

PPB

PSDB

Bloco (PTIPDTJPedoB)

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Djalma de Almeida César
Marçal Filho
Pedro Yves

Robson Tuma
Zaire Rezende

1 vaga

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota
Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, ::ia/a 169-B
Telefones: 318-7062/7061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR TODAS AS
MATÉRIAS, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE AS ELEiÇÕES DE 1998
E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI

N1l2.695, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
EDINHO ARAÚJO, QUE "ESTABELECE

NORMAS PARA AS ELEiÇÕES
DE 3 DE OUTUBRO DE 1998

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
(ELEiÇÕES DE 1998)

Proposição: PL 2.695197 Autor: Edinho Araújo

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Affonso Camargo (PFL)
22 Vice-Presidente: Roberto Santos (PSDB)
32 Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Carlos Apolinário (PMDB)

Titulares

Affonso Camargo
Benedito de Ura
Corauei Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
Saulo Queiroz

Carlos ApoIinário
Edinho Araújo
Femando Diniz
Pedro lrujo
Wagner Rossi
1 vaga

Jayme Santana
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
Pimentel Gomes
Roberto Santos
Silvio Torres

Benedito Domingos

Aldo Rebelo
João Almeida (PMDB)
Padre Roque
Sandra Starling
Silvio Abreu

5 vagas

João Henrique
Pinheiro Landim
Roberto Paulino

3 vagas

Haroldo Uma
Humberto Costa
Jaques Wagner

Marcelo Deda
WoIney Queiroz

Ceci Cunha
João Faustino

, Luiz Piauhylino
Márcia Marinho
Roberto Santos
Vicente Arruda

Welinton Fagundes

Adauto Pereira
Antônio dos Santos

Osvaldo Coelho
Talvane Albuquerque

2 vagas

PL

Pedro Canedo

Betinho Rosado
César Bandeira
José Rocha
Júlio César
Mussa Demes
Roberto Pessoa

PPB

PSDB

Alberto Silva
Ivandro Cunha Uma
José A1demir
Paulo Lustosa
Saraiva Felipe
Silvio Pessoa

Alcides Modesto
Coriolano Sales
Femando Ferro
Inácio Arruda
José Pimentel

Ari Magalhães
Enivaldo Ribeiro
José Unhares
José Teles
Wagner do Nascimento



Bonifácio de Andrada 4 vagas
Gerson Peres Aécio de Borba
Laprovita Vieira Eurico Miranda
Prisco Viana Nelson Meurer

PTB Pedro Yves
Romel Anízio

Leopoldo Bessone Israel Pinheiro

PSB Leopoldo Bessone

Fernando Lyra Pedro Valadares
Alexandre cardoso

PL

Valdemar Costa Neto Luiz Buaiz Pedro Canedo

PPB
Arnaldo Faria de Sá

4 vagas

PTB

Vicente Cascione

PSB

Álvaro Ribeiro

PL

Welinton Fagundes

Suplentes Suplentes

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiáis, Anexo li, Sali'i 169-B
Telefones: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
NSl 3.633/97, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 3.633197 Au~pr: Poder executivo

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
22 Vice-Presidente: Romel Anízio (PPB)
32 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

Titulares

PFL

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefones: 318-6874/318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI Nl! 3.710193 QUE "INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: PL-3.710193 Autor: Poder Executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
12 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

Titulares

Bloco (PFlJPTB)

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Antônio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Darcísio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Sandro Mabel
Sílvio Pessoa

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

PSDB

Carlos Magno
José Egydio
Júlio Cesar

Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz

1 vaga

Freire Júnior
Saraiva Felipe

4 vagas

Aldir Cabral
Carlos Alberto Campista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José Carlos Vieira
Paulo Gouvêa
Zila Bezerra

Adelson Salvador
Ary Kara
Barbosa Neto
Mário Martins
Max Rosenmann
1 vaga

Antônio dos Santos
Arolde de Oliveira

João Carlos Bacelar
Luiz Braga

Maria Valadão
Osório Adriano

1 vaga

Carlos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho

Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Rubens Cosac

Bloco (PT, PDT, PedoB)

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo César Coelho
Wilson Campos

Carlos Santana
Jaques Wagner
Ricardo Gomyde
Sandra Starling
Severiano Alves

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

Aldo Rebelo
Arlingo Chinaglia
Fernando Lopes
Jair Meneguelli

João Paulo

Jarbas Lima
João Ribeiro
Roberto Balestra
Salatiel Carvalho
Welinton Fagundes
Wigberto Tartuce

Antônio Feijão
Jovair Arantes
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

Bloco (PPBlPL)

Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

Cunha Bueno
Cunha Lima

José Rezende
Pedro Canedo

PSDB

Ademir Lucas
Celso Russomanno

João Leão
Paulo Feijó



PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI Nl! 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 4.425194 Autor: Iram Saraiva

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
12 VICe-Presidente: Pedro Luís Albuquerque (PFL)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

Aldo Rebelo

Bloco (PUPSOIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

PCdoB

De Velasco

Aldo Arantes

Secretária: Rejane Marques
Local: SelV. de Com. Esp. - Anexo 11, SaIa 169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

N!! 4.425/94, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRoíBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA DE

DESPESAS COM TRATAMENTO DE
DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO MÉDICO
HOSPITALAR PELAS EMPRESAS PRIVADAS
DE SEGURO SAÚDE OU ASSEMELHADAS" E

DEMAIS PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO
NESTA CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGURO DE SAÚDE".

Ni/son Gibson

Simão Sessim

Fernando Zuppo

Carlos Santana
Ni/mário Miranda

Pedro Wilson

PT

POT

PSB

Arlindo Chinaglia
GilneyViana
Paulo Bernardo

Gonzaga Patriota

Pedro Henry

Renan Kurtz

Suplentes

Elton Rohnelt
José Rocha

Laura Carneiro
Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva
1 vaga

Germano Rigotto
José A1demir

José Luiz Clerot
Marcos Vinícius de Campos (PFL)

Paulo Lustosa
1 vaga

Bloco (PFL, PTB)

Bloco (PMOB, PSO, PSL)

Euler Ribeiro
Lima Netto
Roberto Jefferson
Silvemani Santos
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe
1 vaga

Titulares

Darcísio Perondi
Genésio Bernardino
José Pinotti (PSB)
Moreira Franco
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

Suplentes

Fernando Diniz
Gi/van Freire

Oscar Goldoni

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

PMOB

Bloco (PFUPTB)

Proposição: PL nll 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
2l! Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

Titulares

Augusto Viveiros
Francisco Horta
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

Di/so Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

PPB Bloco (PPB, PL)

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Valdomiro Meger (PFL)

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Adhemar de Barros Filhú
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

PSOB

Herculano Anghinetti (PPB)
Nelson Otoch

PT

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Egydio (PFL)
José Linhares
Pedro Corrêa
Pedro Luís Albuquerque (PFL)

PSOB

Eurico Miranda
Jofran Frejat

Luiz Buaiz
Moacyr Andrade

Nilton Baiano
1 vaga

Milton Mendes
Sandra Starling

Eurípedes Miranda

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante

POT

Fernando Lopes

Antônio Carlos Pannunzio
CecíCunha
Elias Murad
Jovair Arantes
1 vaga

Márcia Marinho
Osmânio Pereira

Pimentel Gomes (PPS)
Rommel Feij6

Tuga Angerami



PT Severiano Alves Valdeci Oliveira

Arlindo Chinaglia Jaques Wagner PPB
Eduardo Jorge Sandra Starling

Augusto Farias Arnaldo Faria de Sá
Humberto Costa Sérgio Arouca (PPS)

Bonifácio de AndraéÍa Gerson Peres
POT Eraldo Trindade Osvaldo Reis

Vicente André Gomes (PSB) Fernando Ribas Carli (PPB)
Francisco Silva Prisco Viana
Wigberto Tartuce 1 vaga

PSB
PTB

Ricardo Heráclio Gonzaga Patriota
Rodrigues Palma José Borba

PCdoB

Suplentes

PSB

Ricardo Heráclio Pedro Valadares
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7066/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLíTICAS, 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: Alzira Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares
Suplentes

PFL

Agnelo Queiroz Jandira Feghali
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11 Sala 168-B
Telefone: 318-7061/318-7062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N!2 5.430,

DE 1990, QUE "ALTERA, ATUALIZA E
CONSOLIDA A LEGISLAÇ~O SOBRE
DIREITOS AUTORAIS E DA OUJ.RAS

PROVIDÊNCIAS" E A SEUS APENSADOS

Proposição: PL 5430190 Autor: Senado Federal

Presidente: Roberto Brant (PSOB)
22 Vice-Presidente: Jandira Feghali (PedoB)
32 Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
Relator:

TItulares

Arolde de Oliveira
Marilu Guimarães
Osmir Uma
Paes Landim
Paulo Gouvea
Vic Pires Franco

Bloco (PMOB, PSO, PSL)

Antônio Geraldo
Antônio Ueno

Augusto Viveiros
Cláudio Chaves
Roberto Fontes

Zila Bezerra

Bloco (PFUPTB)

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

Paes Landim
Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha
1 vaga

Carlos Nelson
Hermes Parcianello
Moreira Franco
Paulo Ritzel
2 vagas

PSOB

Edinho Araújo
José Luiz Clerot
Pinheiro Landim

3 vagas

PMOB

João Almeida
Marcelo Barbieri
N!cias Ribeiro (PSDB)
Roberto Valadão
2 vagas

Barbosa Neto
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Arnaldo Madeira
Marcus Vicente
Pimentel Gomes
Roberto Brant
1 vaga

Bloco (PT, POT, pedoB)

Fernando Torres
Feu Rosa

AávioArns
Leônidas Cristino

Marconi Perillo
1 vaga

PPB

A1zira Ewerton
Jarbas Uma
José Janene
Prisco Viana
Romel Anízio

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Unhares

Ricardo Izar
1 vaga

Chico Vigilante
Jandira Feghali
José Genoíno
Marta Suplicy

Luiz Durão
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Ricardo Gomyde

PSOB

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feij6



Silvio Torres 2 vagas PSDB

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

PT

PDT

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
Veda Crusius

Antônio Feijão
Fernando Torres

2 vagas

PT

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

Enio Bacci
Eurípedes Miranda

José Pimentel
Luiz Gushiken
Vânia dos Santos

João Coser
Maria Conceição Tavares

Nedson Micheleti
Bloco (PUPSDIPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Bloco (PSBIPMN)

Fernando Lyra Pedro Valadares

PCdoB

Suplentes

Ricardo Heráclio

Eujácio Simões

PDT

Bloco (PSBlPMN)

Márcia Cibilis Viana
Paulo Bernardo (PT)

Bloco (PUPSDIPSC)

Alexandre Cardoso

Coriolano Sales
Fernando Lopes

Francisco Horta

PCdoB

Ségio Miranda Milton Temer (PT)

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS
LEGISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR,

NO BRASIL, AS DECISÕES DA IV
CONFERÊNCIA MUNDIAL DA MULHER

Presidente: Rita Camata (PMDB)
12 Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marta Suplicy (PT)
3º Vice-Presidente: Dolores Nunes (PPB)
Re/atam: Mari/u Guimarães (PFL)

Ttitulares

Haroldo Lima

Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Aldo Arantes

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Preside~te:G0r:Jzaga Mota (PMDB)
1º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
22 Vice-Presidente: Marconi Perillo (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: Saulo Queiroz (PFL)

Titulares

Benito Gama
Félix Mendonça
Manoel Castro
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Vilmar Rocha

Augusto Viveiros
Carlos Melles
Jonival Lucas
José Coimbra

Uma Netto
Osório Adriano

Roberto Pessoa

Célia Mendes
Fernando Gabeim
Maria Valadão
MariJu Guimarães
Ursicino Queiroz
ZilaBezerm

PFL

Carlos Magno
Costa Ferreim

Euler Ribeiro
Vanessa Felippe

2 vagas

PMDB Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Pedro Novais
Silas Brasileiro
1 vaga

Antônio do Valle
Luís Roberto Ponte

Marcos Lima
Paulo Ritzel

2yagas

Darcísio Perondi
Elcione BarbaJho
Nair Xavier Lobo
Regina Uno
Rita Camata
Tetê Bezerra

Pedro Novais
Simara Ellery

4 vagas

PPB PSDB

Delfim Netto
Fetter Júnior
José Janene
Júlio Redecker
Osmar Leitão

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti

Laprovita Vieira
Márcio Reinaldo Moreim

Roberto Campos

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Marcia Marinho
Marinha Raupp

Feu Rosa
Veda Crusius

4 vagas



Zulaiê Cobra

Bloco (PTIPDTJPCdoB)

Luiz Piauhylino
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Paulo Feij6
Renato Johnsson

Roberto Rocha

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
22 Vice-Presidente: Nair Xavier Lobo (PMDB)
32 Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11, saJa 169-B
Telefones: 318-706717066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR A QUESTÃO DA
SEGURANÇA PÚBLICA NO PAfs, COM A
FACULDADE DE, AO FINAL, OFERECER
PROPOSiÇÕES VERSANDO SOBRE O

ASSUNTO, PARA TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

CONGRESSO NACIONAL

Secretária: Brunilde 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
IMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA DE LIVRE

COMÉRCIO DAS AMÉRICAS - ALCA
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
Relator: Francisco Horta (PFL)

Eduardo Jorge
Jandira Feghali
Marta Suplicy
Sérgio Carneiro
Teima de Souza

A1cione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
A1zira Ewerton
Dolores Nunes
Herculuano Anghinetti

Etevalda Grassi de Menezes

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Benedito de Lira
Carlos Melles
Luiz Moreira
1 vaga

Esther Grossi
Humberto Costa

Marcia Cibilis Viana
Sandra Starling
Socorro Gomes

PPB

5 vagas

PTB

José Coimora

PSB

Ciro Nogueira
Francisco Horta

Hugo l;Iodrigues da Cunha
Roberto Fontes

Roberto Pessoa
Vanessa Felippe

Euripedes Miranda
Hélio Bicudo
José Genoíno
Luiz Alberto
Ricardo Gomyde

Adylson Motta
Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Mário Cavallazzi
1 vaga

Vicente Casciohe

Gonzaga Patriota

Pedro Canedo

TItulares

Francisco Horta
José Lourenço
Paulo Bornhausen
Sarney Filho

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Ch~O Vigilante
Fernando Ferro

Fernando Zuppo
José Pimentel

Luiz Eduardo Greenhalgh

PPB

Adhemar de Barros Filho
Jarbas Lima

João Pizzolatti
VadãoGomes

Wigberto Tartuce

PTB

Nelson Marquezelli

PSB

Nilson Gibson

PL

Luiz Buaiz

Suplentes

PFL

Lima Netto
Paulo Gouvêa
Rogério Silva

Werner Wanderer

Antônio do Valle
Hélio Rosas
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Silas Brasileiro

Amon Bezerra
Feu Rosa
Jovair Arantes

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

De Velasco (PRONA)
Mauro Lopes

Orcino Gonçalves
Valdir Colatto

zaire Rezende
1 vaga

PSDB

Adelson Ribeiro
A1zira Ewerton

Dalila Figueiredo

Germano Rigotto
2 vagas

José Aníbal
Marcus Vicente
Nelson Marchezan

Bloco PMDB, PSD, PSL

José Chaves
Neuto de Conto

1 vaga

PSDB

Amon Bezerra
Feu Rosa

José Thomaz Nonô



Bloco PT, PDT, PCdoB PTB

Aldo Rebelo
Carlos Cardinal·
Luiz Gushiken

Geraldo Pastana
Haroldo Lima

Maria da Conceição Tavares

PPB

Israel Pinheiro Philemon Rodrigues

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-7555/318-7063 Fax: 318-2140

Arlindo Vargas Paulo Cordeiro

Secretário: Mário Brausio Coutinho
Local: Servo de Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
T~efones: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"

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A TRATAR DA QUESTÃO
PORTUÁRIA NACIONAL COM A FINALIDADE

DE VISITAR PORTOS BRASILEIROS,
EM PARTICULAR SANTOS E VITÓRIA

PFL

Suplentes

Augusto Viveiros
Carlos Alberto Campista

Titulares

José Carlos Aleluia
Lima Netto

Presidente: Edinho Bez (PMDB)
12 Vice-Presidente: João Henrique (PMDB)
22 Vice-Presidente: Koyu lha (PSDB)
39 Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
Relator: Lima Netto (PFL)

Autor: Adylson Motta

Fernando Ribas Carli
José Teles

Ushitaro Kamia

PTB

Proposlção:PEC 14195

Ari Magalhães
Delfim Netto
Júlio Redecker

Presidente: Carlos Alberto (PSDB)
12 Vice-Presidente: salvador Zimbaldi (PSDB)
22 Vice-Presidente: De Velasco (PRONA)
32 Vice-Presidente: Chico Vigilante (PT)
Relator: José Thomaz Nooo (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PMDB, PSD,PSL)

Edinho Bez Hermes Parcianello
João Henrique Mário Martins

PSDB

PFL

PPB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eurípedes Miranda
João Coser

José Augusto (PPS)

Antônio Ueno
Arolde de Oliveira

Carlos Magno
Marcos Vinicius de Campos

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Féu Rosa
Paulo Feijó

José Janene
1 vaga

Suplentes

Cláudio Chaves

Nedson Micheleti
1 vaga

PPB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Lamartine Posella
Nilton Baiano

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Com. Temp., Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A APURAR DENÚNCIAS
DE EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

ILEGAL DE PLANTAS E
MATERIAL GENÉTICO NA AMAZÔNIA

PFL

Carlos Santana
Teima de Souza

Koyu lha
Marcus Vicente

Francisco Rodrigues

Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
Vice-Presidente: Confúcio Moura (PMDB)
Relator: Antônio Feijão (PSDB)

Titulares

"Asdrúbal Bentes
Fernando Diniz

Nair Xavier Lobo

Luiz Máximo
Max Rosenmann

1 vaga

José Teles
Silvemani Santos (PFL)

1 vaga

PSDB

Carlos Alberto
José Thomaz Nonô
5aJvador Zimbaldi

Aroldo Cedraz
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins

Barbosa Neto
De Velasco (PRONA)
Ivandro Cunha Lima

Chico Vigilante
Padre Roque
Severiano Albes

Adhemar de Barros Filho
João Mendes
Prisco Viana



Vrc Pires Franco Murilo Pinheiro
Bloco PMOBJ PSOJ PSL

Confúcio Moura Pinheiro Landim
José Priante Regina Lino

PSOB
Antônio Feijão A1zira Ewerton
Salomão Cruz Moisés Bennesby

Bloco PTJ POTJ PCdoB

Gilney Viana Aldo Rebelo
Socorro Gomes Matheus Schmidt

PPB

Suplentes

Luiz Femando (PSDB)

Osmir Lima (PFL)

Paudemey Avelino (PPB)

Socorro Gomes (PCdoB)

Miro Teixeira (POT)
Belém (PFL)

Socorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angerami (PSDB)

Coordenador: Miro Teixeira (PDT)

Titula....

Coordenador: Gilney Viana (PT)

Antônio Brasil (PMDB)

Femando Gabeira (PV)

Gervésio Oliveira (PSB)

Gilney Viana (PT)

Luciano Pizzatto (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169·B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA

SEM ONUS 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 DISPONfvEIS NA CENTRAL DE
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA,

DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

Proposição: Autor: Presidência

COMISSÃO EXTERNA

PARA AVERIGUAR,
NO PERfoDO

DE 17-10-96 A 30-6-97,
A AQUISiÇÃO DE

MADEIREIRAS, SERRARIAS
E EXTENSAS

PORÇÕES DE
TERRAS BRASILEIRAS

POR GRUPOS ASIÁTICOS

Antônio Brasil (PMDB)
Jair Bolsonaro (PPB)
Haroldo Sabóia (PT)
João Fassar~1a (PT)

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

1 vaga

Carlos Airton
Ll,Iís Barbosa

Nan Souza (PFL)
Salomão Cruz (PSDB)

Samey Filho (PFL)
Silas Brasileiro (PMDB)

PTB

JoãoTota
Valdenor Guedes

José Coimbra

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Comissões Espec. - Anexo li, Sala 169-B
T~efones:318-706717052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS-DO GpVERNO FEDERAL

Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSDB)
Aroldo Cedraz (PFL) Femando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSDB) Simara Ellery (PMDB)
CU'lha Bueno (PPB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
serviço de Comissões Especiais - Anexo IJ Sala 169-B
T~efones: 318-706fl7062

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDfGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Coordenador: Samey Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Secretária: Edla CBlheiros Bispo
ServiQo de Comissões Especiais - Ntexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO EINFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES
TíTULOS PUBLICADOS 1997/1998

Legislação eleitoral
R$1,32

Jlf.Rns l'AfU~'MfmMI.I$j4

ULYSSES GUIMARAES

Ulysses Guimarães: discursos
parlamentares - R$ 9,90

Repertório bibliográfico: deputados
brasileiros - R$ 4,95

Deputados brasileiros: re"pertório
biográfico - 2.ed. - R$ 11,88

Assessoria Legislativa; Assessoria de
Orçamento e Fiscalização Financeira

R$ 7,70

""DEZEMBROI97

Alerta: o que há de novo na Biblioteca.
(Mensal)

Locais de venda: Mídía Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados
Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865/6866.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO EINFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES
TíTULOS PUBLICADOS 1997/1998

•

o caso Vale do Jequitinhonha.
O sistema de controle do Executivo

R$ 2,97

1996: um ano de luta pela vida
R$ 1,98

LEGISl.AçAo INTERNA
c.....*"'-~_
".~"~,l

Legislação interna: coletânea de normas
administrativas da Câmara dos

Deputados

:::::--

Tribunal internacional para julgamento
CIos massacres de Eldorado do Carajás e

Corumbiara - R$ 2,97

Previdência social: o SUS e a
Companhia Vale do Rio Doce - R$ 3,96

Agricultura: questão do abastecimento
interno - R$ 11,11

Locais de venda: Mldia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados
Telefones: (061) 318-6477n271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865/6866.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO EINFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇÓES
TíTULOS PUBLICADOS 1997/1998

Regimento Interno da Câmara dos
Deputados - 4.ed. - R$ 9,90

LDB: Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - R$ 1,98

•t.l.MNIAoo&iU\,"~
OOO'!IS~IXl~EiCTE\IlIOlIR

• Vlsio •• CDMI aI:
.ELAÇãE.·J:X"l"I: ..

SO••k a PO..iTICJl
EX"I'Z....D .......

A visão da Comissão de Relações
Exteriores sobre a política externa do

. Brasil - R$ 1,98

Endereços dos Deputados - 1995/1999
R$ 7,92

Homenagem à sra Ruhíyyih Rabbani,
primeira-dama da Comunidade Bahá'í

Mundial - R$ 2,47

Dívida externa: a experiência brasileira
R$ 1,21

Locais de venda: Mídia Livraría. Ed. Príncipal e Anexo IV da Câmara dos Deputados
Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865/6866.



.<~ Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federa.l
"-:" Via N-2. Unidade d~Apoio 111. Praça dos Três Poderes. CEP 70165-900. Brasília. DF.

Revista de Informação Legislativa
NQ 133 - jan./mar. 1997

Leia neste número:

Carlos Frederico Marés de Souza Filho - O Direito Cons
titucional e as lacunas da lei.
Semira Adler Vaisencher e Angela Simões de Farias
Júri popular: algumas possibilidades de condenação ou
absolvição.
Cláudio Roberto C. B. Brandão - A importãncia da
conceituação da antijuridicidade para a compreensão da
essência do crime.
Osvaldo Rodrigues de Souza - Reflexões sobre os
institutos da transposição e transformação de cargos
públicos.
Ricardo Antônio Lucas Camargo - O direito ao
desenvolvimento. a sociedade ocidental e a SOCiedade
tribal no caso brasileiro.
Cármen Lúcia Antunes Rocha - Sobre a súmula
vinculante.
Sérgio Sérvulo da Cunha - Conflito possessório e posi
tivismo ético. O agente público em face da decisão legal.
Antônio Carlos Moraes Lessa - Instabilidade e
mudanças: os condicionamentos históricos da política
externa brasileira sob Geisel (1974-1979).
Marçal Justen Filho, Egon Bockmann Moreira e
Eduardo Talamini - Sobre a hipoteca judiciária.
Maria Paula Dallari Bucci - Políticas públicas e direito
administrativo.
Guilherme Silva Barbosa Fregapani - Formas
alternativas de solução de conflitos e a Lei dos Juizados
Especiais Cíveis.
Marcilio Toscano Franca Filho-AAlemanha e o Estado
de Direito: apontamentos de teoria constitucional
comparada.
Carlos David S. Aarão Reis - A matematização do Direito
e as origens da Parte Geral do Direito Civil.
Jete Jane Fiorati - A Convenção das Nações Unidas

sobre Direito do Mar de 1982 e os organismos interna
cionais por ela criados.
Silvio Dobrowolski - Crime ti.: om!ssão de recolhimento
de impostos e de contribuições: aspectos constitucionais.
Kátia Magalhães Arruda - A responsabilidade do juiz e
a garantia de independê"lcia.
A. Machado Paupério - Os irracionais de nossa
democracia 111.
Fernando Braga - Conservadorismo. liberalismo e social
democracia: um estudo de direito político.
Álvaro Melo Filho - Resolução sobre passe: irraciona
lidades e injuridicidades.
Fabiano André de Souza Mendonça - Democracia e
legalidade da tributação na Constituição Federal de 1988.
Fernando Cunha Júnior - Suspensão condicional do
processo. Homicídio. Omissão de socorro.
Paulo José Leite Farias- Mutação constitucional judicial
como mecanismo de adequação da Constituição
Econômica à realidade econômica.
Maria Cooli Simões Pires - Reforma admínistrativa:
reflexões sob a perspectiva político-filosófica.
Jarbas Maranhão -O Estadista Agamemnon Magalhães:
a Lei Antitruste e a Conferência do Clube Militar. ,
Roberto Freitas Filho - A "flexibiliza.ção" 'da legalidade
nas práticas conciliatórias na Justiça do Trabalho. '
Nuria Belloso Martín - Comunidades Europeas, Unión
Europea y Justicia Comunitaria. .
Francisco Eugênio M. Arcanjo - Convenção sobre
Diversidade Biológica e Projeto de Lei do Senado nO
306/95: soberania, propriedade e acesso aos recursos
genéticos. '
Vitor Rolf Laubé - A Previdência no âmbito municipal.
Claudia de Rezende M. de Araújo - Extrafiscalidade.

PARA fAZER SUA ASSINATURA DA RIL: Os pedidos deverão ser acompanhados de original do recibo de
depósito a crédito do FUNCEGRAF, Caixa Econômica Federal, Agência 1386, conta n2 920.001-2, operação
006; ou junto ao Banco do Brasil, Agência 0452-9, conta n2 55.560.204-4.

Assinatura para o ano de 1997. Periodicidade trimestral. Números 133 a 136: R$ 40,00.

Preencha o cupom abaixo e envie-nos hoje mesmo, juntamente com o original do recibo de depósito.

DESTINATÁRIO

Nome:

Órgão:

I Unidade:

I Endereço:

I CEP:

I Fones:
1

Cidade: UF:

Fax:

País:

Outras informações pelos fones: 311-3575/3576/3579. Fax: 311-4258. E-MaU: ssetec@admass.senado.gov.br



"I'iI:;::""~ Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
"'" Via N-2, Unidade de Apoio 111. Praça dos Três Poderes. CEP 70.165-900. Brasília, DF.

Fones: (061) 311-35751357613579. Fax: (061) 3114258. E-Mail: ssetec@admass.senado.gov.br

Publicações
Solicite hoje mesmo nosso catálogo!

Agenda 21 (R$ 10,00). Relatório da Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em
setembro de 1992.

A Vida do Barão do Rio Branco (R$ 20,00) - Luís
Viana Filho. Obra social, política e diplomática de
José Maria da Silva Paranhos, o Barão do Rio Branco.

Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 (R$ 5,00). Texto Constitucional de 5/out/1988
com as alterações introduzidas pelas ECs nO 1 a 15 e
ECRs nO 1 a 6.

Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 - Quadro Comparativo (R$15,00). Constituição
de 1988, atualizada em 1995, comparada às
Constituições de 1946 e 1967 e à EC nO 1 de 1969.
Contém quadro comparativo, tabela de
correspondência dos artigos comparados e índice.

Dados Biográficos dos Presidentes do Senado
Federal (R$ 2,00). Principais fatos da vida
administrativa, trabalhos publicados, condecorações,
missões no exterior.

Direitos Humanos - Declarações de Direitos e
Garantias (R$ 10,00) - José Vicente dos Santos
(pesq. e indice). Dispositivos constitucionais que
abordam' os direitos e garantias fundamentais do
homem, na Constituição de vários países, inclusive
na Carta Magna do Brasil.

Estatuto da Criança e do Adolescente (R$ 4,00).
Lei nO 8.069/90, de acordo com as alterações dadas
pela Lei nO 8.241/91; legislação correlata e índice.

Guia das Eleições de 1996 e Suplemento (R$
10,00). Guia: leis nO 9.096195 e 9.100195, Resoluções
do TSE nO 19.380/95, 19.382/95 e 19.406/95.
Suplemento: Resoluções do TSE nO 19.509 e
19.516196.

Legislação Eleitoral no Brasil (do século XVI a
nossos dias) (R$ 60,00) - Nelson Jobim e Walter
Costa Porto (org5.). Compilação da legislação
eleitoral brasileira, desde a época colonial a nossos
dias.

Levantamento e Reedições de Medidas
Provisórias (R$ 5,00) - Subsecretaria de Análise
do Senado Federal. Registro das MPs editadas
durante os 8 anos que se sucederam á criação deste
dispositivo legal, tabela seqüencial de edições das
MPs, assinalando critérios de edições anteriores,
reedições com atteração de texto e de transformação
em lei, catálogo temático das MPs e referências
bibliográficas.

Licitações, Concessões e Permissões na
Administração Pública (R$ 4,00). Leis nO 8.666/93;
8.883/94; 8.987/95, dispositivos da Constituicão
Federal sobre a matéria e legislação correlata. índices
temáticos das Leis nO 8.666/93 e 8.987/95.

Meio Ambiente - Legislação (R$ 20,00). Dispositivos
constitucionais, atos internacionais, Código Florestal,
Código de Mineração, legislação federal e índice
temático.

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos
Civis e Legislação Complementar (R$ 4,00). Dispõe
sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis
da União, das autarquias e das fundações públicas
federais e legislação complementar

Coleção Memória Brasileira

- A Constituinte perante a Jiistória (R$ 8,00).
História do sistema constitucional brasileiro, no
periodo de 1822 a 1862. Estudos sobre a
Constituinte brasileira de 1823. Coletânea de
documentos representativos dos trabalhos
legislativos da época.

Coleção Grandes Vultos que Honraram o Senado

- Teotônio Vilela (R$10,00). Biografia do Senador
da República Teotônio Vilela, seu perfil
parlamentar, resumo de suas atividades públicas,
discursos e projetos, literatura citada.

Coleção Estudos da Integração (em português e
espanhol)

- Volume 9 (R$ 3,00). '0 Atributo da Soberania",
de Heber Arbuet Vignali.

- Volume 10 (R$ 3,00)."A Arbitragem nos Países
do Mercosul", de Adriana Noemi Pucci.



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
Via N-2. Unidade de Apoio 111. Praça dos Três Poderes. CEP 70165-900. Brasilia, DF.

CO/ROM Legislação Brasileira
1997

Quarta edição

Co-edição SDINF/SSANUPRODASEN

• Todas as normas de hierarquia superior a decreto-executivo editadas en~e o
ano de 1946 e 31 de janeiro de 1997.

• Para cada norma apresentada, é fornecida a lista de normas editadas
posteriormente a ela e que a alteraram.

• Os textos integrais das normas editadas a partir de 1987 passaram a estar
disponíveis nesta edição.

• As demais normas são apresentadas em documentos-resumo, acompanhadas
de informações suficientes para que seja localizado o documento em ur:na coleçã'o
de leis.

• Esta quarta edição do CD-ROM Legislação Brasileira ainda inclui o banco de
dados BBD (Biblioteca Brasileira de Direito), composto do acervo de informações
jurídicas descritivas (doutrina) originadas das coleções de 17 bibliotecas que
participam da Rede SABI de Bibliotecas.

Valor Unitário: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).
Despesas Postais: R$ 5,00 (cinco reais) para cada CO.

O pedido deverá ser acompanhado de original do recibo de depósito a crédito
do FUNDA5EN, Caixa Econômica Federal, Agência 0005, conta nS! 950.056-8,
operação 006.

Preencha o cupom abaixo e envie-nos hoje mesmo,
o juntamente com o original do recibo de depósito.- ----------------------------------
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Solicite nosso catálogo pelos telefones: (061) 311-3575, 311-3576 e 311-3579.
Fax: (061) 311-4258. E-Mail: ssetec@admass.senado.gov.br
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