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CONGRESSO NACIONAL

RESOLUÇÃO N!!31, DE 1998

Institui o Grupo Parlamentar Brasil-Bélgica e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1º Fica instituído, como serviço de cooperação interparlamentar, o Grupo Brasil-Bélgica, com o objeti

vo de incentivar e desenvolver as relações entre os dois países, e cooperar para o maior intercâmbio entre os
seus poderes legislativos.

Parágrafo único. O Grupo Parlamentar será composto por membros do Congresso Nacional que a ele
aderirem.

Art. 2º O Grupo Parlamentar reger-se-á por seus estatutos, aprovados por seus respectivos integrantes,.
respeitadas as disposições legais e regimentais em vigor. ,

Art. 3º A instituição, instalação e funcionamento do Grupo Parlamentar serão sem ônus para a Câmara
dos Deputados.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua promulgação, revogando-se as disposições em con-
trário. __

Câmara dos Deputados, 12 de novembro de 1998. - Michel Temer, Presidente.
RESOLUÇÃO N2 32, DE 1998

Institui o Grupo Parlamentar Brasll-República Tcheca e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:
Art. 1º Fica instituído, como serviço de cooperação interparlamentar, o Grupo Brasil-República Tcheca,

com o objetivo de incentivar e desenvolver as relações entre o~_doispaíses, e cooperar para o maior intercâm-
bio entre os seus poderes legislativos. ,,'

Parágrafo único. O Grupo Parlamentar será composto por membros do Congresso Nacional que a ele
aderirem.

Art. 2º O Grupo Parlamentar reger-se-á por seus estatutos, aprovados por seus respectivos integrantes,
respeitadas as disposições legais e regimentais em vigor.

Art. 3º A instituição, instalação e funcionamento do Grupo Parlamentar serão sem ônus para a Câmara
dos Deputados.

Art. 4º Esta resolução entrará em vigor na data de sua promulgação, revogando-se as disposições em
contrário.

Câmara dos Deputados, 12 de novembro de 1998. - Michel Temer, Presidente.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
SUMÁRIO

Novembro de 1998

1 - ATA DA 161! SESSÃO, DA CÂMA
RA DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA,
MATUTINA, DA 4! SESSÃO LEGISLATIVA OR
DINÁRIA, DA 50! LEGISLATURA, EM 12 DE NO
VEMBRO DE 1998.

1- Abertura da sessão.

11 - Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior.

111 - Leitura do expediente

MENSAGEM

NI! 1.310/98 - Do Poder Executivo, sub
metendo aos membros do Congresso Nacional,
o texto do projeto de lei complementar que
"Disciplina os limites das despesas com pes
soal, na forma do art. 169 da Constituição" (PLC
nl! 249-CD). 25586

OFíCIOS

NI! 417198 - Do Senhor Deputado Roberto
Balestra, Presidente da Comissão de Agricultura
e Política Rural, comunicando que o parecer do
Relator ao PL nl! 2.167/96 foi aprovado. 25589

NI! 370198 - Do Senhor Deputado Germano
Rigotto, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, comunicando que a referida Comis
são concluiu no mérito pela rejeição do PL nl!
3.143-A/97. 25589

NI! 376198 - Do Senhor Deputado Germano
Rigotto, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, comunicando que a referida Comis
são concluiu pela adequação financeira e orça-
mentária do PL nll 3.478-A/97. 25589

NlI 377198 - Do Senhor Deputado Germano
Rigotto, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, comunicando que a referida Comis
são concluiu pela adequação financeira e orça-
mentária do PL nll 1.274-B/95. 25590

NI! 379198 - Do Senhor Deputado Germano
Rigotto, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, comunicando que a referida Comis
são concluiu pela adequação financeira e orça-
mentária do PL nl! 1.149-A/95. 25590

NI! 302198 - Do Senhor Deputado Pedro
Henry, Presidente da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, comuni
cando que a referida Comissão rejeitou o PL
nl! 3.912-A/93. 25590

NI! 309198 - Do Senhor DepUtado Pedro
Henry, Presidente da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, comunicando
que a referida Comissão aprovou, com substituti-
vo, o PL nl! 1.643196. 25590

IV - Breves comunicações

CLÁUDIO CAJADO - Responsabilidade do
Congresso Nacional na apreciação da proposta
orçamentária governamental para 1999. Trans
curso do 37!! aniversário de emancipação políti
co-administrativa do Município de Simões Filho,
Estado da Bahia. 25590

PADRE ROQUE - Inconformismo com a
rejeição, pela Comissão de Fiscalização Rnao
ceira e Controle da Casa, de requerimento da
Deputada Marta Suplicy sobre requisição de gra
vações de escuta ilegal nos telefones de autori-
dades do Poder Executivo..................................... 25592

PAULO GOUV~ - Conveniência de incre
mento das exportações brasileiras. Encaminha
mento de indicação ao Poder Executivo sobre
alteração da composição da Câmara. de Comércio
Exterior - CAMEX. 25592

PAULO LUSTOSA - Realização em São
Paulo, Estado de São Paulo, de encontro mundial
de pequenas e microempresas. Defesa de maior
apoio governamental aos pequenos negócios
como estratégia de transformação econÔmica do
País. Conveniência de criação do Programa de
Desenvolvimento Microrregional e do Banco
Nacional da Pequena e Microempresa................. 25593

PRESIDENTE (NíIson Gibson) - Solicita-
ção de comparecimento dos Srs. Deputados ao
plenário para registro de presença. 25595

PAULO ROCHA - Considerações sobre o
julgamento dos envolvidos no massacre de traba
lhadores rurais sem terra em Eldorado do CaIajás,
Estado do Pará. Requerimento de constituição de
Comissão da Câmara dos Deputados para acom-
panhamento do processo. 25595

NíLSON GIBSON - Resultado de estudo
do Banco Dresdner Kleinwort Benson acerca da
sobrevalorização do real no Governo Fernando
Henrique Cardoso.................................................. 25596

WALTER PINHEIRO - Defesa de manu
tenção de acordo de Lideranças referente à i1cIusão,
no processo de regulamentação da reforma
administrativa, dos servidores do Fisco entre as
carreiras típicas de Estado. 25596
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JOSÉ PIMENTEL Realização, em Forta- tuição do empréstimo compulsório incidente na

leza, do 31! Congresso dos Trabalhadores Rurais compra de veículos e combustíveis, cobrado pelo
do Estado do Ceará.............................................. 25597 Govemo Federal entre 1986 e 1989. Solicitação

PEDRO WILSON - Análise, pela Comissão ao Tribunal de Contas da União de apuração de
Geral do Orçamento, dos recursos destinados às irregularidades denunciadas pela Associação Na-
áreas de educação, saúde, meio ambiente e cional dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias
segurança na proposta orçamentária governa- - ANFIP, com relação à aplicação de recursos
mental. Discussão, pela Comissão de Direitos destinad à 'd d . I~ os segun a e socla .
Humanos da Casa, do período da ditadura de SIMÃO SESSIM - Maior ênfase dos prQ-
Pinochet, no Chile. 25598 gramas governamentais de assistência à saúde e

HERCULANO ANGHINETTI - Maior fiscali- previdência no atendimento aos cidadãos de
~aç~o,:lo DePDaNrtEaRmento Nacional de Estradas terceira idade .
e o gem - , das empresas detentoras ARTHUR VIRGíLIO - Repúdio à denúncia

de monopólio do transporte rodoviário no eixo
Brasnia-Belo Horizonte. 25599 :e e;ist~:iatdeFempredsa nHo e~eriorCPertdencente

PRESIDENTE (Paulo Lustosa) _ Solicita- o resl en e ernan o ennque a~ oso, ao
ção de comparecimento dos Srs. Deputados ao Governador Mário Covas, ao Ministro José Serra
plenário para registro de presença........................ 25600 e ao falecido Ministro Sérgio Motta .

ALCIDES MODESTO _ Protesto contra a re- ALBÉRICO CORDEIRO - Mobilização da
cusa govemamental quanto à concessão de anistia sociedade civil alagoana, com a classe política,
financeira aos produtores rurais atingidos pelos empresariado e trabalhadores, para controle da
efeitos doJenõrneno EI Nino na região No~e..... . 25601 extinção e redução de órgãos administrativos no

JOAO PIZZOLATTI- Apreensão do orador Estado ..
com as medidas de ajuste fiscal adotadas pelo WELSON GASPARINI- Cumprimentos ao
Governo FederaL................................................. 25601 Deputado Paulo Lustosa, Presidente da Comissão

LUIZ EDUARDO GREENHALGH _ Repar- de Reforma Tributária, em nome da Associação
cussão internacional do Caso Pinochet. Conve- Brasileira de Municípios, por sua preocupação
niência do alinhamento do Governo brasileiro aos com a causa do movimento municipalista brasilei-
países postulantes do julgamento do Gen. ro. Frustração do orador com o funcionamento do
Augusto Pinochet por prática de crimes contra Parlamento brasileiro. Apelo aos Ministros da
a humanidade. Homenagem póstuma aos brasi- área econômica para correção de desequilíbrios
leiros assassinados no Chile durante o período existentes no mercado interno e atribuição de
de ditadura militar. 25602 maior prestígio à produção nacional. ..

JOSÉ MACHADO - Alternativas ao projeto PRESIDENTE (Paulo Lustosa) - Solicita-
de ajuste fiscal proposto pelo Governo Federal ção de compa~imento dos Srs. Deputados ao
baseadas no enfrentamento da problemática da plenário para início da Ordem do Dia .
dívida externa e na urgente necessidade de JAQUES WAGNER - Fortalecimento do mer-
implementação de reforma tributária. 25603 cado interno com o aquecimento das exportações e

ARMANDO ABíLlO - Preocupação com o com a adoção de medidas menos coeroitivas e re-
racionamento de água potável no Município pa_ cessívas. Apoio ao Deputado Luiz Eduardo Gree-
raibano de Campina Grande, a desativação das nhalgh por discurso a respeito de brasilei~ as-
frentes produtivas de trabalho e o cancelamento sassinados durante a áltadura militar no Chile .
da distribuição de cestas básicas para a popula- ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Repú-
ção carente atingida pela seca na região No~. dio à exploração político-sensacionalista de notC-
Urgente necessidade de liberação, por parte do cias sobre a existência de contas bancárias de
Banco do No~ste, dos recursos aprovados, autoridades brasileiras em paraísos fiscais, no
através da Emater, para o custeio de projetos de exterior, a despeito das investigações em curso
pequenas e microempresas rurais. 25604 pela Polícia Federal e pelo Ministério Público ..

ARLINDO CHINAGLlA - Responsabilidade PRESIDENTE (Paulo Lustosa) - Solicita-
do Congresso Nacional na investigação das de- ção de comparecimento dos Srs. Deputados ao
núncias de gravaçõeS telefônicas na Presidência plenário para início da Ordem do Dia .
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econo. ALDO ARANTES - Conveniência de apu-
mico e Social - BNDES e sobre existência de ração de denúncias aceroa da existência de con-
contas bancárias de autoridades brasileiras em tas de autoridades brasileiras nas Ilhas Cayman.
paraísos fiscais, no exterior. 25604 Conseqüências do ajuste fiscal na economia

AIRTON DIPP - Urgência para tramitação goiana ..
do Projeto de Lei nl! 4.382, de 1994, sobre a resti- EURípEDES MIRANDA - Enfraquecimento

dos estados e municípios em decorrência da polí-
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tica de ajuste fiscal implantada pelo Governo
Federal. 25612

PAULO DELGADO - Descontentamento
com os anunciados cortes orçamentários na área
de ciência e tecnologia, especificamente na do
Programa Espacial Brasileiro. Prejuízos decor
rentes da medida às pesquisas em curso, em
especial sobre a doença de Chagas. 25613

EDUARDO JORGE - Urgente reexame, pela
Comissão Mista de Orçamento, dos cortes de re-
cursos destinados aos hospitais universitários. ....... 25614

GEDDEL VIEIRA UMA (Como Líder) 
Imediata apuração, pelo Ministério Público, de de
núncia contra autoridades brasileiras. Convicção do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
PMDB da honorabilidade do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso. Apoio do partido às provi
dências adotadas para elucidação do caso. Ex
pectativa de normalidade na tramitação do pr0-
grama de ajuste fiscal no Congresso Nacional. ...... 25614

HAROLDO LIMA (Como Uder) - Urgente
instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito
para apuração de denónGia sobre existência de
empresa, nas Ilhas Cayman, pertencef"lte ao Pre
sidente Fernando Henrique CardosO, ao Gover
nador Mário Covas, ao Ministro José serra e ao
falecido Ministro Sérgio Motta. 25615

GÉRSON PERES - Transcurso do·~ ani-
versário de fundação do jornal O Uberal, do Es-
tado do Pará. 25616

UBIRATAN AGUIAR - Sugestões da
Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, ~

Estado do Ceará, sobre medidas de ajuste fiscal
adotadas pelo Governo Federal~........................... 25617

AUGUSTO NARDES - Trabalho desenvol
vido pela Associação de Proteção Ambiental da
Região Doce do Estado do Rio Grande do Sul 
ItaílCaimãn. Reivindicação, pela entidade, da
conclusão da Barragem do Rio ltu. Homenagem
póstuma ao Vereador Aquiles Oliveira Muletaler,
de Unistalda, no Estado. 25618

EDINHO ARAÚJO - Determinação pelo Pre
sidente Fernando Henrique cardoso de apuração,
pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, de
denúncias de negociatas e escuta ilegal nos tele-
fones de autoridades do Poder Executivo. 25619

V- ORDEM DO DIA
NfclAS RIBEIRO (Pela ordem) - Reclama

ção contra a inexistência de registro do nome do
orador no painel eletrônico do plenário. Solicita
ção à Presidência de esclarecimento sobre crité
rios para registro da presençá parlamentar na
Casa e no plenário. 25622

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Atendi-
mento à solicitação do Deputado Nícias Ribeiro. ...... 25622

CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Escla
recimento sobre o registro da presença parla-
mentar na Casa. 25623

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
Resposta ao Sr. Deputado Chico Vigilante .

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Recurso nll 252, de 1998, do Deputado Elton
Rohnelt e outros, nos termos do § 311 do art. 58,
combinado com o art. 132, § 211 do Regimento
Interno, para que o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação ao Projeto de
Lei nll 1.674, de 1996, bem como aos seus apen
sados Projetos de Lei nlls 1.954 e 2.773, de
1996, contra a admissibilidade, seja subme-
tido ao Plenário .

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Vo
tação de requerimento para retirada da matéria
da Ordem do Dia .

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOÃO FASSARELLA.....

lJsaran da palavra pela ordem os SIs. Depmoos
ARNALDO FARIA DE SÁ, GÉRSON PERES,
WAGNER ROS~1. .

'. fiflESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Re-
tiráda; de offdo, da matéria da Ordem do Dia .

.. Usou cía palavra pela ordem o Sr. Deputado
ARNAlDO FARIA ÓE SÁ ..

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Dis
cussão,. em turno único, do Projeto de Lei
nll 4.0'Zo-A, de 1998, que dispõe sobre o proces
samento de recursos no âmbito dos Tribunais
Superiores .

Encerramento da discussão .
Usaram da palavra para encaminhamento

da votação os Srs. Deputados LUIZ EDUARDO
GREENHALGH, AIRTON DIPP ..

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Vo
tação do substitutivo da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados COL
BERT MARTINS, LUIZ EDUARDO GREE
NHALGH, GÉRSON PERES, WAGNER ROSSI,
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, ROBSON
TUMA, RODRIGUES PALMA. .

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Aprovação do substitutivo. Prejudicadas a propo-
sição inicial e a emenda de Plenário ..

Wtação da emenda de redação ..
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

ROBSON TUMA ..

Usou da palavra para orientação da respecti
va bancada o Sr. Deputado COLBERT MARTINS...

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Apro-
vação da emenda de redação ..

Votação e aprovação da redação final. .

Encaminhamento da matéria ao Senado
FederaL .

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Dis
cussão, em turno único, do Projeto de Resolução
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n2 169-A, de 1998, que institui o Grupo Parla
mentar Brasil-Bélgica e dá outras providências..,.

Encerramento da discussão .
Votação e aprovação do projeto e da redação

final .
Encaminhamento da matéria à promulgação.
PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Dis

cussão, em turno único, do Projetº de Resolução
n2 188-A, de 1998, que institui o Grupo Parla
mentar Brasil-República Tcheca e dá outras pro-
vidências : .

25631
25631

25631
25632

25632

SUMÁRIO

VI - Encerramento

25632

25632

25632

25633

2 - ATA DA 1621 SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, DA 41 SESSÃO LEGISLA·
TIVA ORDINÁRIA, DA 50· LEGISLATURA, EM
12 DE NOVEMBRO DE 1998.

I - Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão

anterior
111- Leitura do expediente
IV - Pequeno Expediente

CARLOS MOSCONI - Realização, em Po
ços de Caldas, Estado de Minas Gerais, do 12

Encontro Sul-Mineiro dos Gestores Municipais de
Saúde. 25636

HERCULANO ANGHINETTI - Críticas ao
Programa de Estabilização Fiscal, elaborado pela
equipe econômica do Governo Federal. Apoio às
propostas do recém-eleito Governadc-r do Estado
de Minas Gerais, Itamar Franco, para combate à
crise econômico-financeira no País. 25637

FRANCISCO DORNELLES - Congratu
lações ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso pela edição de medida provisória re
lativa à prorrogação, até 31 de dezembro de
1999, da isenção de Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, para taxistas e deficientes
físicos..................................................................... 25638

ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO - Conse
qüências das dívidas dos Estados para com a
União. Desfavorecimento do Governo Federal ao
Estado da Paraíba no tocante aos Fundo de Ma
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda
mentai e de Valorização do Magistério - FUNDEF,
Fundo Social de Emergência - FSE, e Fundo de
Estabilidade Fiscal - FEF. Baixo volume de re
cursos orçamentários alocados para o Estado.
Oportunidade, diante da edição de propostas go
vernamentais de ajuste fiscal, de tratamento dife-
renciado à Paraíba. 25638

MÁRIO ASSAD JÚNIOR - Agradecimento
do orador ao eleitorado mineiro. Protesto contra
corte de pessoal anunciado pela Telemar. 25640

PADRE ROQUE - Inutilidade e iniqüida-
de das medidas de ajuste fiscal adotadas pelo

Governo Federal. Propostas alternativas da Opo
sição em face da conjuntura econômica nacio-
nal.......................................................................... 25640

MARIA LAURA - Considerações acerca
dos cortes de recursos destinados aos setores
sociais na proposta orçamentária governamental.
Críticas à demagogia do candidato recém-eleito
com relação à destinação de verbas para o Distri-
to Federal. 25641

PAULO LIMA (Pela ordem) - Presença, em
plenário, do Deputado Rubens Furlan, recém-
eleito pelo Estado de São Paulo. 25642

LUIZ CARLOS HAULY - Empenho pela rea
lização das reformas do Estado e a defesa dos inte
resses nacionais. Natureza do projeto de reforma
tributária apresentado pelo orador. Defesa do Go
vemo Fernando Henrique ·Cardoso. Caráter incon
seqüente e irresponsável das recentes denúncias
envolvendo autoridades do Poder Executivo. 25642

ANTONIO JORGE - Adesão do Estado do
Tocantins ao Programa de Apoio à Reforma dos
Sistemas Estaduais de Previdência - PARSEP,
destinado ao fomento dos sistemas de saúdes
estaduais. Congratulações ao Governador Rai
mundo Pires, pela reformulação do Instituto de
Previdência do Tocantins - IPETINS. 25643

PAULO DELGADO - Estranheza diante do
descaso das autoridades governamentais na
apuração e responsabilização dos envolvidos em
prática de chantagem. Atuação da imprensa no
episódio. 25643

CHICO VIGILANTE - Oportunidade de ins
tauração de Comissão Parlamentar de Inquérito
da Câmara dos Deputados sobre denúncia de
chantagem a autoridades brasileiras. Imediata
apuração do caso pelo Ministério Público e eluci-
dação dos fatos à opinião pública. 25645

MARÇAL FILHO - Reinício das obras de
construção da Santa Casa de Dourados, Estado
do Mato Grosso do Sul. Editorial do jornal O
Progresso sobre o assunto.................................. 25646

AIRTON DIPP - Anúncio de apresentação
de requerimento de indicação ao Ministério da



25584 Sexta-feira 13 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1998
Ciência e Tecnologia para restabelecimento da medidas de ajuste fiscal com o pagamento dos
concessão de auxilios destinados à produção juros da dívida pública brasileira. 25652
científica por parte do Conselho Nacional de De- PAULO PAIM - Lançamento dos livros "Ci-
senvoMmento Científico e Tecnológico - CNPq. . 25647 dadania em preto e branco - ciscutindo as reIações

ELIAS MURAD - Acompanhamento, pelo raciais", de autoria da psicóloga Maria Aparecida
orador, do Presidente da República em sua via- Silva Bento, e "Anti-racismo - coletânea de leis
gem a Nova York, Estados Unidos da América, brasileiras (federais, estaduais, municipais)", do
para discurso sobre medidas de combate às dro- advogado Hédio Silva Jr........................................ 25653
gas ~o Br~i1 em assembléia da O~gan~zaçãodas WILSON BRAGA _ Assassinato do empre-
Naçoes Umdas - ONU. Inconvemêncla da lota- sário Paulo Afonso Borges de Castro em João
ção da recém-criada Secretaria Nacional Antidro- P Es do d P lb '
gas no Gabinete Militar da Presidência da Repú- essoa, ta a ara a : :..................... 25654
blíca. Insatisfação com as propostas de preven- ~ WALTER .PINHEIRO - ~nu~1O de aprese~.
ção do uso de drogas anunciadas pelo Secretário tação de requenmento de realizaçao de audiência

Wátte~~~:o~hFARi~ ..Õ.E..SÁ.=..~~ 25647 ~=~~~de::;~==~
para a promulgação da reforma da Previdência So- proposta de priVatiZaÇão do ServIÇO Federal de Pro-
cial, da. aprovação, em convocação extraordinária cessamento de Dados - SERPRO. 25654
do Congresso, de medida provisória sobre aumento FEU ROSA - Apoio ao programa de ajuste
da. contribuição previdenciária dos servidores ativos fiscal implementado pelo Governo Federal. 25656
e instituição de cobrança aos inativos, matéria já Te- V - Grande expediente
jeitada. na presente Sessão Legislativa.................... 25648 SEVERINO CAVALCANTI - Contrariedade

FERNANDO RIBAS CARLI - Necessidade à regulamentação, pelo Ministério da. Saúde, do
de estabelecimento de uma nova ordem mundial aborto legal em hospitais públicos conveniados à
em face do crescente desequiUbrio entre as naçõ- rede SUS. 25657
as, perpetuado com a concentração de investimen- VI- Ordem do Dia
tos nos países ricos, conforme demonstra o relat6- Apreeentaçio de proposições: PAULO
rio anual sobre tendências de investimento publica- GOuvÊA; ALMINO AFFONSO E OUTROS; HÉLIO
do pela Organização das Nações Unidas.ONU....... 25648 ROSAS; INÁCIO ARRUDA; CIRO NOGUEIRA;

MAX ROSENMANN - Agradecimento ao PAULO PAIM; MARCELO DÉDA; AIRTON DIPP'
eleitorado paranaense pela reeleição do orador à JOVAIR ARANTES; ROBSON TUMA; TELMA DÉ
Câmara dos Deputados. Necessidade de comple- SOUZA; MARCONI PERILLO................................. 25660
mentação das reformas estruturais do E~do. 25649. VII- Comunlcaç6es Parlamentares

_ DOMI~G,?S LE,?NELLI :- Imediata apura- AGNELO QUEIROZ - Anúncio de apresen-
çao das de~unclas de Irregulandad~slevantadas tação de requerimento de constituição de Comissão
contra autondades do Poder ExecutIVO.....:..:;...... 25650. Parlamentar de Inquérito, da. Casa, para investi-

COLBERT MARTINS -. Correta declSao do gação de operações fundiárias decorrentes das
Governo Federal de encaminhamento das de- Med'das P 'ó ' 11 1 586 de 1997 1 663
,. t ut"d de b '1' M' . té I rovls nas nS., , e. ,nunclas con ra a on a s rasl eiras ao mls - d 1998 rei *", nt d d' 'd d

, P 'bl' - t à P Ir' Fed I e, a"vas ao pagame o e IVI as o
no u ICO e consequen emente o leia era I titut N' I d Seg S' I INSS
para a devida apuração. Necessidade de investi- ns o aCiona o ~ro ocla - , ,com
gação concomitante pelo Congresso Nacional terr~s para r~orma agrána através de Tltulos da
para esclarecimento dos fatos, 25650 DfVIda. Agrána. 25671

FREIRE JÚNIOR - Posicionamento da ALBÉRICO CORDEIRO - Importância da
bancada. do Partido do Movimento Democrático implantação do Disque-Câmara - Serviço de
Brasileiro - PMDB, contrário à proposta de au- Atendimento ao Cidadão. 25672
mento do número de vagas de Desembargadores ~NIO BACCI - Apoio à reMndicação dos
no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantlns. produtores de uva do Estado do Rio Grande do
Repúdio à decisão do Presidente do Tribunal de Sul de elevação do preço mínimo do produto e de
não-deferimento do pedido de vista do processo adoçA0 de poll'tlca agrícola para o setor. Protesto
apresentado pelo Desembargador Amado ClIton contra corte de recursos orçamentários destina-
Rosa, Vice-Presidente do mesmo órgão. 25651 dos aos setores de saúde e educação. Necessi-

ALEXANDRE CARDOSO (Como Líder) - dade da união da bancada gaúcha em torno da
Crrtlcu ao aditivo do Orçamento da União, enca- destinação de recursos orçamentários para con-
minhado à casa, com cortes de verbas destina- cluslo das obras de duplicação da BR-386, tre-
das ao Estado do Rio de Janeiro. 25652 cho Tabar-eanoas, recuperação da ponte sobre

NrLSON GIBSON - Consumo de mais da o Rio Taquari e construção de passarela nos Mu-
__&_.J_ ..1 e. ....... ...._..1 ... .1. -1 __ _!_t'_! __ -1_ • _1 __ ..1_ .- ~_...__ I ... _ ...._-1_
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ERALDO TRINDADE - Aprovação, pela Ferreira da Silva, Moema Guimarães de Azerado

Comissão de Direitos Humanc::, ~:a Casa, de Morgado, Raquel Lopes de Almeida e Renato
propostas para realização de audiências públi- Barros de Aguiar Leonardi.. .
cas nas capitais dos Estados do Amapá e de c) Nomeação: Adriana Cabral da Costa,
Goiás, relativas ao transcurso do 50!! aniversá- Alexandre Cordovil Pinheiro, Antônio Carlos Pa-
rio da Declaração Universal dos Direitos Huma- reira Guimarães, Antônio Maurício Fortini, Edson
nos. Defesa de continuidade, pelo Inera, do Forcione, Marisa Alves Romão Pereira, Wanda
processo de quitação de dívidas de empresá- Maria Silva de Almeida : .
rios junto ao Instituto Nacional do Seguro So- d) Designação: Maria LuíZ8 de Assis Re-
cial - INSS, através da oferta de terras. Louvor publicano e Cláudio Ribeiro Paes, Sérgio Soares
à atuação do Ministro Extraordinário de Política de Oliveira, Wellington Silva ..
Fundiária, Raul Jungmann. 25674·· COMISSÕES _ .

VIII- Encerramento 4 - DISTRIBUIÇAO DE PROJETOS
_ ATOS DO PRESIDENTE a) Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
a) Exoneração: Antônio Carlos Pereira municação e I.nfo~ática, n!! 9, em 12-.11-98:........

Guimarães, Hélcio Marcelo de Souza, Kunifumi b) Comlssao de Rnanças e Tnbutaçao, n!!
Sugimura, Sônia Regina Ferreira Vinas, Wanda 23, em 12-11-98 .
Maria Silva de Almeida. 25683 5 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

b) Dispensa: Márcio Wesley Ferreira Dias a) Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
e Virgínia Machado de Oliveira, Anaterra Guedes municação e Informática, n!! 7, em 12-11-98 .
Las-Casas, Anderson Ferreira Barbosa, Antinéia 6 _ MESA
Flores Machado, Daniela Cobucci Ribeiro Coe-
Ih" Gisele Villela de Souza, Jamileh Khoury, 7 - LrDERES E VICE-ÚDERES
Leonardo Barreto, Lucyana Dutra Coelho, Marly 8 - COMISSÕES

Ata da 161! Sessão Extraordinária Matutina,
em 12 de novembro de 1998

Presidência dos Srs.: Severino Cavalcanti, 29 Vice-Presidente Nflson Gibso
Paulo Lustosa § 2 9 do art. 18 do Regimento Interno

As 9 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Michel Temer
Ubiratan Aguiar
Paulo Paim

Pará

Paulo Rocha - PT
Presentes de Pará 1

Ceará

Edson Silva - PSDB; Inácio Arruda - PCdoB;
José Pimentel - PT; Paulo Lustosa - PMDB 
PMDB/PRONA

Presentes de Ceará 4

Piauí

Ari Magalhães - PPB; B. Sá - PSDB
Presentes de Piauí 2

Pernambuco

Antônio Geraldo - PFL; José Chaves - PtIi
PMDBlPRONA; Nnson Gibson - PSB; Roberto F
- PFL; Snvio Pessoa - PMDB - PMDBIPRONA

Presentes de Pernambuco 5

Bahia

Cláudio Cajado - PFL; Eujácio Simões '
João Almeida - PSDB; Jorge Khoury - PFL;
Moreira - PFL; Pedro Irujo - PMDB - PMDBI
NA; Walter Pinheiro - PT

Presentes de Bahia 7

Minas Gerais

Danilo de Castro - PSDB; Elias Mur
PSDB; Genésio Bernardino - PMDB - PMDBI



ca,

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM NI} 1.310

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias o texto do projeto de lei complementar que -Dis
ciplina os limites das despesas com pessoal, na for
ma do art. 169 da Constituição-o

Brasilia, 28 de outubro de 1998.
Fernando Henrique cardoso

E.M. Interministerial n'l 659-AlMFIMPOIMARE

Brasilia, 27 de outubro de 1998.

Excelentíssimo 'senhor Presidente da Repúbli-

Submetemos à consideração de Vossa Exce
lência anteprojeto de lei complementar, disciplinando
os limites das despesas com pessoal da União, dos

.Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com
base no art. 169 da Constituição.

2) A matéria é atualmente regulada pela Lei
Complementar nl} 82, de 27 de março de 1995, que
fixou em sessenta por cento do-lGtaf-da receita cor
rente líquida, deduzidos os valores das transferên
cias constitucionáis e legais, o limite para as despe
sas com pessoal ativo e inativo da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios. Estabele
ceu, ainda, que se as despesas da espécie excedes
sem, em 1995, aos limites nela fixados, deveriam
tais despesas retomar àqueles limites no prazo má
ximo de três exercícios financeiros, a contar daquele
em que a Lei Complementar entrou em vigor, à ra
zão de um terço do excedente por exercício,.

3) A rigidez tradicional das despesas combina
da com a inexistência de dispostivos legais que pos
sibilitem a sua redução tem sido um dos principais
óbices para que o setor público brasileiro contribua,
de maneira eficaz, para o processo de ajustamento
macroeconômico tão necessário à economia brasi
leira como um todo. A recente aprovação da Emen
da Constitucional n2 19, que trata da Reforma Admi
nistrativa, pendente de regulamentação, tomou pos
sível a adoção de medidas fortes, mas necessárias
ao atingimento dos limites que venham a ser estabe
lecidos, dentre as quais a exoneração de servidores.

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Nnson Gibson) - A lista
de presença registra o comparecimento de 54 Se
nhores 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. PAULO LUSTOSA, servindo como 2g

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

O SR. PRESIDENTE (Nnson Gibson) - Passa
se à leitura do expediente.
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Presentes de Minas Gerais 9 O SR. PAULO DELGADO, servindo como 11}
Espírito Santo Secretário, procede à leitura do seguinte

João Coser - PT; NOton Baiano - PPB; Rita 111 - EXPEDIENTE
Camata - PMDB - PMDBlPRONA. - MENSAGENS

Presentes de Espírito Santo 3

Rio de Janeiro

Cados Santana - PT; Jair Bolsonaro - PPB;
Noel de Oliveira - PMDB - PMDBlPRONA

Presentes de Rio de Janeiro 3

São Paulo

Corauci Sobrinho - PFL; Delfim Neto - PPB;
Femando Zuppo - PDT; Jair Meneguelli - PT; Jorge
Tadeu Mudalen - PPB; José Genoíno ~ PT; Luciano
Zica - PT; Zulaiê Cobra - PSDB

Presentes de São Paulo 8

Goiás

Carfos Mendes - PMDB - PMDBlPRONA; Pe
dro Wilson - PT

Presentes de Goiás 2

Paraná

Odilio Balbinotti - PSDB; Padre Roque PT
Presentes de Paraná 2

Santa Catarina

Paulo Gouvêa - PFL
Presentes de Santa Catarina 1

Rio Grande do Sul

Ezidio Pinheiro - PSDB; Matheus SChmidt 
PDT; Odacir Klein - PMDB - PMDBlPRONA

Presentes de Rio Grande do Sul 3



Disciplina os limites das despesas
com pessoal, na forma do art. 169 da
Constituição.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!l As Despesas Totais com Pessoal não

podem exceder a:
I - no caso da União: cinqüenta por cento da

Receita Corrente Líquida Federal;
11 - no caso dos Estados e do Distrito Federal:

sessenta por cento da Receita Corrente Líquida Es
tadual;

11I - no caso dos Municípios: sessenta por cen
to da Receita Corrente Líquida Municipal:

Parágrafo único. Para fins do disposto neste
artigo serão consideradas as despesas e as receitas
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4) Dessa forma, o texto ora proposto, ao escla- tação de operação de crédito junto às instituições fi-
recer conceitos e cobrir lacunas no controle da políti- nanceiras federais. Prevê, ademais, em consonância
ca de pessoal, toma factível a utilização dos limites com o § 32 do art. 169 da Carta Magna, as medidas
estabelecidos como instrumento de controle efetivo de ajuste que deverão ser adotadas para o atendi-
de recursos direcionados a tal categoria de gasto. mento aos limites fixados para despesas com pes-

5) Assim, no art. 12 são estabelecidos limites soai, estruturadas em passos seqüenciais que se ini-
para a execução das despesas totais de pessoal ciarão pela redução em pelo menos vinte por cento
para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu- das despesas com cargos em comissão e funções
nicípios. No caso da União, o limite proposto signifi- de confiança e, caso isso se mostre insuficiente para
ca uma redução de dez pontos percentuais em rela- a adequação ao limite, a exoneração dos servidores
ção ao estabelecido pela Lei Complementar n2 não estáveis e, por fim, a exoneração de servidores
82195. Para as demais Unidades da Federação, pro- estáveis.
põe-se a manutenção do limite em sessenta por cen- 9) Com respeito aos mecanismos de controle,
to das respectivas receitas correntes líquidas. além da obrigatoriedade de publicação de demons-

6) O art. 22 define conceitos fundamentais para trativo de execução orçamentária, o art. 7l! propõe
a aplicação da regra de limitação dos gastos com que seja estabelecida a responsabilidade dos órgãos
pessoal e encargos sociais de todos os entes federados, de controle externo da União, dos Estados, do Distri-
tanto no que se refere ao detalhamento conceitual to Federal e dos Municípios, cabendo aos mesmos,
da despesa quanto à descrição ponnenorizada da nos termos de suas competências específicas, verifi-
apuração da base financeira sobre a qual se calcula carem o cumprimento da lei e encaminharem o re-
o limite de gasto. Nesse caso, as receitas correntes sultado das verificações ao Ministério da Fazenda,
líquidas das Unidades da Federação são resultados órgão ao qual caberá atestar o cumprimento do cro-
da arrecadação em C..ad9_ esfera de competência, de- nograma de ajuste dos excedentes de gastos da-
duzida ou acrescida das transferências intergoverna- quelas Unidades da Federação que atualmente esti-
mentais. verem acima dos limites propostos. -{ ,

7) A Lei Complementar nll 82195 significou mar- 10) Cabe destacar, finalmente, a inserção de
co referencial importante na história das finanças pú- dispositivo que consagra o princípio da solidariedade
blicas do Brasil, pela inédita disposição de tratar do entre os Poderes Públicos no cumprimento dos Iimi-
problema dos gastos com pessoal e encargos so- tes estabelecidos, corolário do princípio fundamental
ciais. Até então, a ausência de um mecanismo legal da harmonia insculpido no art. 211 da Constituição.
específico não permità o controle adequado deste 11) Essas, Senhor Presidente, as razões que
tipo de gasto pelos diversos entes federados. No eti:" justificam o anteprojeto de lei complementar que ora
tanto, a obrigatoriedade de sua aplicação esbarrou submetemos à consideração de Vossa Excelência.
na inexistência de sanções para eventual descumpri- Respeitosamente,
mento dos seus dispositivos. O p~sente anteprojeto, PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 249198
em seu art. 3!l, veda a concessao de vantagens, o
aumento de remuneração, a criação de cargos, em
pregos ou funções ou alterações de estrutura das
carreiras, bem como novas admissões ou contrata
ções, sempre que as despesas com pessoal supera
rem os limites fixados.

8) O texto p,roposto estipula ainda cronograma
de ajuste, para as Unidades da Federação cujas
despesas com pessoal estiverem acima dos limites
fixados, prevendo a redução do excesso de despe
sas à razão de, no mínimo, dois terços no primeiro
exercício subseqüente ao da entrada em vigor da lei
complementar e o restante no exercício seguinte. A
inobservância desse dispositivo, ou seu descumpri
mento após o prazo previsto, implicará a suspensão
do repasse de verbas federais ou estaduais e a ve
dação à concessão de garantia da União e à contra-
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de todos os órgãos e entidades da administração di- rentes, destas excluCdas as transferências intrago-
reta e indireta, mantidas no todo ou em parte· pelo vemamentais.
Poder Público. Art. 3ll Sempre que as despesas com pessoal

Art. 22 Para os fins do disposto nesta lei com- da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
plementar, consideram-se: MunicCpios estiverem acima dos limites fixados no

1- Despesas Totais com Pessoal: o somatório art. 1li, fICam vedadas:
das Despesas de Pessoal e Encargos Sociais da ad- I - a concessão de vantagem ou aumento de
ministração direta e indireta, realizadas pela União, remuneração, a qualquer tCtulo;
pelos Estados, pelo Distrito FeCleral e pelos MunicC- 11 - a criação de cargos, empregos e funções
pios, considerando-se os ativos, inativos e pensio- ou alteração de estrutura de carreira;
ni$tas, excetuando-se as obrigações relativas a inde- 111 - novas admissões ou contratações de pes-
niz8Ções por demissões, inclusive gastos com incen- soai, a qualquer tftulo, pelos órgãos e pelas entida-
tivos à demissão voluntária; des da Administração direta ou indireta, mantidas,

. 11 - Despesa de Pessoal: o somatório dos gas- no todo ou em parte, pelo Poder Público; e
tos com qualquer espécie remuneratória, tais corno IV - a concessão a servidores de quaisquer
vencimentos e vantagens fixas e variáveis, subsC- benefrcios não previstos constitucionalmente.
dios, proventos de aposentadoria, reformas e pensá- Parágrafo único. A vedação a novas admissõ-
es, provenientes de cargos, funções ou empregos es e contratações de pessoal, de que trata o inciso
públicos civis, militares ou de membros de Poder, in- 111 não se aplica à reposição decorrente de faleci-
clusive adicionais, gratificações, horas extras e van- mento ou aposentadoria nas atividades finalCsticas
tagens pessoais de qualquer natureza; de saúde, educação e segurança pública.

111 - Ertcargos Sociais: o somatório das despe- Art. 4" A partir da entrada em vigor desta lei
sas com os ertcargos sociais, inclusive as contribui- complementar, os entes estatais cujas despesas
ções para as entidades de previdência realizadas com pessoal estiverem acima dos limites fixados no
pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e art. 111 deverão adaptar-se a estes limites, à razão
pelos MunicCpios; de, no mCnimo, dois terços do excesso no primeiro

IV - Receita Corrente Uquida Federal: o sóma- exercCcio subseqüente e o restante no exercCcio se-
tório das receitas tributárias, de contribuições, patri- guinte.
monjais, iridustriais, agropecuárias e de serviços e Art. 5l! A inobservância do disposto no artigo
outras receitas correntes, com as transferências cor- anterior ou, após o prazo ali previsto, do disposto no
rentes, destas excluCdas as transferências intrago- art. 111, implica, enquanto durar o descumprimento:
vemamentais, deduzidas: I - a suspensão dos repasses de verbas federais

a) as repartições constitucionais e legais de ou estaduais;
sua receita tributária para Estados, Distrito Federal e 11 - a vedação à:
MunicCpios; e a) concessão, direta ou indireta, de garantia da

b) o produto da arrecadação das contribuições União; e
sociais, dos empregados e empregadores, ao regi- b) contratação de operação de crédito junto às
me geral de previdência social e das contribuições instituições financeiras federais.
de que trata o art. 239 da Constituição; § 111 Observado o disposto no art. 167, X, da

V - Receita Corrente Uquida Estadual: o so- Constituição, a vedação constante da alCnea -a- do
matório das receitas tributárias, de contribuições, pa- inciso 11 não se aplica a operações que visem à re-
trimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços e dução das despesas com pessoal.
outras receitas correntes, com as transferências cor- § 22 Para os efeitos deste artigo, fica o Ministé-
rentes, destas excluCdas as transferências intrago- rio da Fazenda responsável por atestar, anualmente,
vemamentais, deduzidas as repartições constitucio- o cumprimento do cronograma de ajuste menciona-
nais e legais.de sua receita tributária para municC- do no artigo anterior, podendo, para tanto, requerer
pios; informaÇões dos órgãos e das entidades da União,

VI - Receita Corrente Uquida Municipal: o so- dos Estados, do Distrito Federal e dos MunicCpios.
matório:das receitas tributárias, de contribuições, pa- Art. 52 Para atender aos limites do art. 111, a



OFfclOS

Brasília, 4 de novembro de 1998.

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex·, para os fins previstos no

art. 133, do Regimento Interno, que esta Comissão
conclui pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blica, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela rejeição do Projeto de Lei nll 3.143-A/97, do
Sr. Carlos Nélson.

Cordiais Saudações, - Deputado Germano
Rigotto, Presidente.

Of. P - n!l376/98

Deputado Roberto Balestra, Presidente da
Comissão de Agricultura e Política Rural nos se
guintes termos:

Ofício nll 417/98

Brasília, 28 de outubro de 1998.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58 do Regimento Intemo

desta Casa, comunico a Vossa Excelência que o pa
recer favorável do Relator, Deputado Ivandro Cunha
Lima, ao Projeto de Lei nº 2.167/96 - do Sr. Aroldo
Cedraz - que -Dispõe sobre a política de garantia de
preços mínimos para o sisal- foi aprovado unanime
mente nesta Comissão no dia 28 de outubro do cor
rente ano.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, - Deputado Roberto Bales
tra, Presidente.

Do Sr. Deputado Germano Rigotto, Presi
dente da Comissão de Finanças e Tributação nos
seguintes termos:

Of. P - n" 370/98

Brasília, 5 de novembro de 1998.

Senhor Presidente,
Comunico a V. EX-, para os fins previstos no

art. 58, do Regimento intemo, que esta Comissão
conclui pela adequação financeira e orçamentária do
Projeto de Lei n" 3.478-A/97, do Sr. ~nio Bacci.

Cordiais Saudações, - Deputado Germano
Rigotto, Presidente.

Aviso n1l 1.454 - SUPARlC. Civil.

Em 28 de outubro de 1998.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República re
lativa a projeto de lei complementar que -Disciplina
os limites das despesas com pessoal, na fonna do
art. 169 da Constituição-.

Novembro de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 13 25589

I - redução em pelo me'nos vinte por cento das Atenciosamente, Clóvis de Barros Carvalho,
despesas com cargos em comissão e funções de Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidên-
confiança; cia da República.

11 - exoneração dos servidores não estáveis;

111 - exoneração dos serVidores estáveis.
§ 1li A providência elencada em cada inciso so-

mente será adotada se a do inciso anterior não for
f suficiente para alcançar o limite previsto.;t

, § 2!l Poderá ser adotada a redução da jomada
~ de trabalho, com adequação proporcional dos venci-

mentos à jomada reduzida, como medida inde
pendente ou conjunta com as elencadas no presente
artigo para atingir o objetivo previsto no art. 111•

Art. 7!1 A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios elaborarão, até trinta dias após o en
cerramento de cada mês, demonstrativo de execução
orçamentária, do mês e até o mês, explicitando, de
forma individualizada, os valores de cada item consi
derado para efeito do cálculo das Receitas Corren
tes Uquidas e das Despesas Totais com Pessoal,
que fICará disponível para consulta pela sociedade.

Art. 8ll Fica o órgão de controle extemo da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios responsável, na sua respectiva área de com
petência, por verificar anualmente o cumprimento
desta lei complementar, encaminhando o resultado
ao Ministério da Fazenda.

Parágrafo único. No caso de Município que não
tenha órgão de controle externo, a responsabilidade
pela verificação anual é o Tribunal de Contas do Es
tado.

Art. 9!1 Ficam os Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário solidários no cumprimento dos limites
estabelecidos no art. 111, sujeitando-se às eventuais
reduções de despesas totais com pessoal.

Art. 10. Esta lei complementar entra em vigor
na data de sua publicação.

Art. 11. Fica revogada a lei complementar nº
82, de 27 de março de 1995.

Brasília,
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Of. P - n" 3n198

Brasília, 5 de novembro de 1998.

Senhor Presidente,
Comunico a V. ExA. para os fins previstos no

art. 58, do Regimento Interno, que esta Comissão
concluiu pela adequação financeira e orçamentária
do Projeto de Lei nll 1.274-8195, do Sr. Humberto
Costa, e das emendas adotadas pela Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

Cordiais saudações, - Deputado Germanno
Rigotto, Presidente.

Of. P - nll379198

Brasília, 5 de novembro de 1998.

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exi., para os fins previstos no

art. 58, do Regimento Interno, que esta Comissão
conclui pela adequação financeira e orçamentária do
Projeto de Lei n"1.149-A/95, do Sr. Luís Mainardi e
do Substitutivo adotado na Comissão de Economia,
Indústria e Comércio e, no mérito, pela aprovação do
Projeto, com Substitutivo.

Cordiais saudações, - Deputado Germano RI
gotto, Presidente.

Do Deputado Pedro Henry, Pl'Hidente da
Comlsaio de trabalho, de Administração e servi
ço Público, nos seguintes tenn08:

Ofício nll302l98

Brasília, 4 de novembro de 1998.

Senhor Presidente,
Comunico a V. ExA, para os fins previstos no

art. 58 do Regimento Interno, que esta Comissão re
jeitGu:o Projeto de Lei n1l 3.912-A/93 - do Sr. Waldo
miro Aoravante - que Rdetermina, no âmbito das
empresas privadas, o fornecimento de alimentação
aos seus empregados e dá outras providências.

Solicito que sejam tornadas as devidas provi
dências.

Atenciosamente, - Deputado Pedro Henry,
Presidente.

Ofício n" 309/98

Brasnia, 4 de novembro de 1998.

Senhor Presidente,
Comunico a V. ExA. para, OS fins previstos no

art. 58 do Regimento Interno, que esta Comissão
aprovou, com substitutivo, o Projeto de Lei nll

1~ - do Sr. Waldomiro Fioravante - que Rcon
.cede estabilidade por um ano ao trabalhador transfe-
ridoR.

Solicito que sejam tomadas as devidas provi
dências.

Atenciosamente, - Deputado Pedro Henry,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Finda a
leitura do expediente, passa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Tem a palavra o Sr. Cláudio Cajado.
O SR. CLÁUDIO CAJADO (PFL - BA. Sem re

visão do orador.) - Sr. PresDerm, SflseSrs.1:>epufErl:Is,
todos os anos, ao se aproximar o período de encer
ramento das sessões legislativas, o Congresso Na
cional passa a ser o centro das atenções de todo o
País, em função da discussão, do aperfeiçoamento
e da votação da peça orçamentária que será usada
no próximo ano.

Desta feita, o Congresso Nacional tem sob
seus ombros uma responsabilidade maior desde a
promulgação da Constituição em 1988.

A Legislatura que se encerrará em 31 de janei
ro próximo será coroada como uma das mais profí
cuas dos últirnos anos.

O Congresso Nacional da atual Legislatura foi
responsável pelos mecanismos que possibilitaram
ao País manter uma moeda forte, uma economia de
senvolvimentista e liberalizada das amarras estatiza
das.

Graças à seriedade da atual Legislatura, o Go
verno Federal pode oferecer aos brasileiros um país
melhor e menos injusto.

Possibilitamos, com responsabilidade e ouvin
do o povo, grandes reformas estruturais há muito ne
cessárias para o País.

Sr. Presidente,. o momento atual é de grande
crise na área 8COQ6mica internacional,. e mais uma
vez temos li respOnsabilidade de discutir, aperfei..'
çoar e votar o Orçamento qiJe aUnião terá no próxi
mo ano para oferecer aO' pOvo brasileiro. Este ano
vem com uma missãe 8,. rmMs em função da crise in-.
temacional provocadà~j0,eap~l.espeêülativoe pe
las crises em vários países. Alénl·de votar um ajuste
fiscal que deverá conter o déficit público, votará tam
bém medidas impopulares que recaem no aumentQ
de impostos e tributos e que, mais· úma vez,
rem sacrifício do povo brasileiro. TalVez n~tê

mento tenhamos a mais difícil das tarefas impostaS
ao Congresso Nacional durante os últimos anos. Te
rnos que encerrar esta Legislatura oferecendo ao
País um Orçamento austero, enxuto e que não intef\'o
rompa a continuidade. do desenvolvimento iniciado
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há quatro anos, além da grande responsabilidade de ponsabilidade, propiciando os meios necessários
implementar no País um ajuste fiscal necessário e para a sua solução, senão por completo, pelo menos
urgentíssimo, dado o momento econômico interna- paliativamente.
cional.· Sugeri, como tenho feito nos diversos pronun-

Sr. Presidente, tenho certeza de que todos ciamentos nesta Casa e nas conversas que tive com
nós, Congressistas, já provamos ser dignos de gran- os demais mandatários de nosso País, que uma das
des missões. TenhC? certeza de que aperfeiçoare- soluções importantes seria a promoção, principal-
mos... adequaremos e votaremos o ajuste fiscal e o mente nessa região industrial, de estágios remune-
Orçamento da União ainda este ano, para possibili- rados que permitam aos mais jovens, aqueles que
tarmos ao Executivo a continuidade da consolidação não têm ainda experiência e querem ingressar no
do nosso projeto de um grande País. mercado de trabalho com o mínimo de capacidade

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, aproveito técnica, adequarem-se à nossa realidade.
tarri:lém a~ para parabeI izarcs sinões-fIlenses Por outro lado, a criação de estágios facultaria
pelos 37 anos de emancipação político--adrninistrativa, à empresa o aproveitamento de mão-de-obra relati-
oconida no último dia 7. vamente barata, sem os gravames sociais que fa-

Simões Filho é um dos dezesseis municípios zem com que o empregador, muitas vezes, opte por
que estão no entomo da Baía de Todos os Santos, usar máquinas no lugar dos seres humanos. Essa
na Região Metropolitana de Salvador. não é uma solução definitiva, é verdade, mas pelo

O Município era essencialmente agrícola, com menos possibilita o ingresso do jover.n no mercado
grandes canaviais e engenhos, mas a implantação ~ t~bal!,<> e faculta às empresas dedicarem parcela
do Centro Industrial de Aratu (CIA), em 1960, provo- s~g~iflcatlVa das vagas do setor de pessoal aos esta-
cou o fluxo migratório de grande parte da população, glános.
imputando à localidade um crescimento desordena- Temos visto que sem a reciclagem da mão-de-
do. obra - e disso é exemplo o Município de Simões Fi-

Com uma área de 207 quilômetros quadrados, lho - não há condições de adaptar aquele que ficou
sua população já ultrapassa a casa dos 100 mil habi- por certo tempo desempregado ou aquele que en-
tantes, obrigando seus dirigentes a desenvolver polí- frenta difICuldades para conseguir o primeiro empre-
ticas voltadas principalmente para o saneamento bá- go às exigêrlCias desse mercado competitivo e tão
sico, a saúde, a moradia e a preservação do meio avassalador, digamos assim, do ponto de vista do
ambiente. critério funcional do perfil do trabalhador.

Entre os últimos Prefeitos Municipais desta- Sr. Presidente, faço essas observações porque
cam-se o ex-Prefeito Eduardo Alencar e o atual Pre- se referem a setores importantes da economia baia-
feito, Sr. Edson Almeida, que realiza uma brilhante na, ou seja, aos setores petroquímico e industrial.
gestão em todas as áreas de competência do Poder Sr. Presidente, quero parabenizar toda a popu-
Público, tanto que o Governo Estadual pôde oferecer lação simões-filhense e seus dirigentes, homens ho-
sede nessa cidade a indústrias automotivas que pre- nestos e trabalhadores, que juntos, em apenas 37
tendem instalar na Bahia, como a Hyunday. anos de emancipação, construíram um Município

Sr. Presidente, fui honrado nessas eleições acolhedor, limpo, bem estruturado, saneado e segu-
com 7.200 votos naquela cidade, confirmando a con- ro para eles e os milhões de visitantes que durante
dição de Deputado majoritário, ou seja, mais votado todo o ano passam por lá, e todos aqueles que dire-
no Município, o que me confere a responsabilidade ta ou indiretamente contribuem com o sucesso e o
de me colocar ao lado desses coirmãos na importan- brilhantismo de Simões Filho.
te data cívica da sua emancipação política. Sr. Presidente, solicito a V. ex- que autorize a

É com imensa satisfação que represento, neste devida publicação do meu pronurlCiamento no jomal
momento, o Município de Simões Filho, promovendo Hoje na Câmara e no programa A Voz do Brasil,
junto às esferas dos Governos Estadual e Federal o para que nossos queridos irmãos brasileiros tomem
atendimento das suas necessidades, que são enor- conhecimento das humildes e breves palavras deste
mes. seu representante.

A região enfrenta atualmente elevadíssimo ín- O SR. PRESIDENTE (Nílson Gibson) - Na for-
dice de desemprego, como toda a região industrial. ma regimental, V. ex- será atendido, nobre e ilustre
Temos de erlcarar os problemas com denodo e res- Sr. Deputado Cláudio Cajado.



25592 Sexta-feira 13 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1998
- --~

O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão realmente coisinha em relação ao que vai acontecer
do orador.) - Sr. Presidente, S"'s e Srs. Parlamenta- a este País.
res, as eleições passaram. Ao que parece, o País Não se pode colocar a honra do Presidente da
voltou à normalidade. O pacote de ajuste fiscal, lon- República sob suspeição e deixar que as coisas cor-
gamente temido, foi finalmente anunciado. Estáva- ram tranqüilas. Ou se apuram os fatos rapidamente,
mos tentando entendê-lo - a quem serviria, a quem ou este País realmente não sabe que futuro vai ter.
prejudicaria, a que tipo de país elevaria - quando, Nosso futuro já se antevê sombrio, difícil, problemáti-
para surpresa geral, algo que já estava esquentando co, com taxa de desemprego imensa, todo o mundo
nos bastidores, nos porões, vem à tona e toma con- empobrecendo, a agricultura caindo aos pedaços.
ta das discussões no Brasil. Gostaríamos de ver tudo isso resolvido. Mas essa

Trata-se, Sr. Presidente, das denúncias, por atitude de impedir qualquer investigação séria, essa
enquanto apócrifas, anônimas, sem autoria definida, atitude de não aceitar que uma parcela importante
mas sérias, sobre conversas telefônicas, tráfico de da sociedade participe do debate nacional faz com
influência, contas no exterior, enfim, um assunto que este Govemo mereça, ao menos, nossa suspei-
que, de fato, poderíamos poupar a este País. Não ção.
gostaríamos, Sr. Presidente, sequer de acreditar na Sr. Presidente, espero que o conteúdo dessas
possível veracidade do que agora a imprensa está fitas seja rapidamente colocado às claras, que a ve-
veiculando. racidade sobre essas contas das Ilhas Cayman seja

Para surpresa nossa, nessas duas últimas noi- apurada. . .
tes em que saímos tarde daqui, ao chegarmos a Era o que tinha a dIzer.
casa e ligar a televisão notamos, por incrível que pa- O SR. PAULO GOuvêA (PFL-SC. Pronuncia
raça, que o assunto quase único, quase exclusivo de o seguinte discurso.) ~ ~r. P~esidente, Sras. e Srs.
todos os canais era: "As fitas existem. O que elas Deputados, nós, brasileIros, Já estamos acostuma-
contém? Quem tenta chantagear quem? Quem tenta dos a conviver com crises. Este nosso grande país
desmobilizar quem?" tem demonstrado um poder de resistência assom-

, . ., brasa. Incontáveis vezes analistas políticos, econO-
Tudo ISSO .é IaStlmáV~1. MaIS tnste ~ assombro- micos e financeiros prognosticaram que o fim estava

so do que tudo ISSO é,a.atitude d_o P~'áClo do P~nal- próximo. Entretanto, os fatos acabam desmentindo
!O, q~e, em vez de eXigir apuraçao ngorosa, râpid~ e as análises e o País segue no caminho rumo à posi-
1~l8ta das fontes, da~ causas, dos aut~res e, pnn- ção de destaque que, apesar de tudo, lhe está resar-
?Ipal~nte, dos confeudos e d? veraCIdade, tenta vada no mundo desenvoMdo.
I~pedlr de toda fo~ que a sociedad~ tome conhe- Talvez por isso. nossa população, a despeito
Cimento do que eXiste de real nessas fitas. das dificuldades do dia-a-dia, mantenha inabalável

Ontem, na Comissão de Rscalização Financei- sua fé no futuro. O povo sabe que o Brasil é maior
ra e Controle, a Deputada Marta Suplicy requereu do que as crises que enfrenta, e é essa consciência
que o Congresso tivesse, ao menos por meio de que nos ajuda a superar os obstáculos internos e ex-
uma Comissão Especial - um grupo sob absoluto si- temos.
gilo -, acesso ao conteúdo dessas fitas, para analisar Por outro lado, a autoconfiança tem um com-
sua veracidade. Isso foi negado. Mais uma vez a ponente perigoso, pois, ao acreditarmos que a supe-
bancada govemista, coroo sempre faz quando man- ração dos obstáculos é um resultado inevitável, que
dada pelo Palácio do Planalto, dizendo "sim" e fa- faz parte do nosso destino, muitas vezes deixamos
zendo continência a "Sua Majestade, o Imperador D. de buscar as soluções com o afinco e a seriedade
Femando", posicionou-se contra e impediu que esta necessários.
Casa cumprisse um de seus mais sagrados deveres. Agora estamos novamente em meio a uma cri-

Sr. Presidente, foi dito lá, e quero repetir aqui: se. Esta teve origem no Sudeste Asiático e ganhou
quem não deve não teme. Por que não limpar ime- fôlego com a moratória da Rússia. Sua superação
diatamente esta página sórdida da Nação? Uma das no âmbito doméstico exige ajustes dolorosos, que
coisas que mais temo é que haja qualquer veracida- requerem a compreensão e o apoio da sociedade.
de em relação a esses fatos. Temo porque, se for Está claro que a globalização e a integração
verdade, se as denúncias vierem a se confirmar, te- dos mercados financeiros mundiais, processos sobre
nho uma certeza: o apocalipse será coisa menor, o os quais temos pouco ou nenhum controle, são res-
apocalipse será café pequeno, o apocalipse será ponsáveis por grande parte dos problemas que en-



Novembro de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 13 25593

frentamos. Mas é igualmente evidente que não é Essa é uma pergunta para a qual só existe
uma opção viável para o Brasil o isolamento da co- uma resposta: a CAMEX foi criada com o objetivo
munidade financeira ou dos fluxos de comércio inter- correto, mas sua composição foi definida de forma
nacionais. errada. Não é possível, em uma sociedade democrá-

Nossos problemas imediatos são decorrentes tica, conceber-se um órgão colegiado desse gênero
da imperiosa necessidade que temos de poupança sem a participação de representantes da iniciativa
externa para equilibrar nossas contas. Obviamente, privada. Temos no Brasil uma câmara de comércio
o controle do déficit público é fundamental, como exterior da qual os exportadores não fazem parte,
sempre o foi, mas, neste momeJlto, a sua urgência e contrariando o que tradicionalmente acontecia, por
importância destinam-se a criar um clima de confian- exemplo, no antigo CONCEX, em que havia repre-
ça entre os investidores, e .assim, dolorosamente, sentação paritária da iniciativa privada do setor ex-
em conjunto com elevadas taxas de remuneração, portador. Esse equívoco na composição da CAMEX
garantir o influxo de recursos externos. Esta é uma é o fator que está obstruindo as comunicações entre
solução de emergência e que tem a desvantagem de o Governo e a iniciativa privada e, por isso, fazendo
manter o País vulnerável a crises semelhantes. com que sua atuação fique aquém das expectativas.

Outra forma de garantir a entrada dos recursos A participação dos exportadores na CAMEX,
de que necessitamos - certamente muito mais sólida por meios das entidades representativas do setor,
e estável - é a elevação de nossas exportações. Se não apenas seria fundamental para identificação dos
obtivermos na balança comercial resultados supera- problemas e discussão de soluções, como também
vitários, reduziremos nossa dependência dos capi- criaria um comprometimento da iniciativa privada
tais voláteis, que hoje constituem grande parte das com a implementação e o sucesso das medidas que
nossas reserv~s de divisas. Em conseqüência, tere- viessem a ser adotadas.
mos condições de gerir com mais economia a políti- O enfrentamento da crise apenas por meio de
ca econômica do País. medidas emergenciais voltadas para o ajuste fiscal,

Sr. Presidente, entre as muitas medidas de sem adoção de medidas de caráter estrutural no âm-
ajuste que estão sendo implementadas, não tive bito do setor externo, deixa a sensação de que, mais
oportunidade de observar qualquer uma que estives- uma vez, a autoconfiança está prevalecendo e, por
se voltada para o incremento das exportações. Será isso, os tecnocratas não estão trabalhando com a
que a equipe econômica não acredita que o setor seriedade e o afinco que a situação exige.
exportador possa dar essa contribuição ao País? Alterar a composição da CAMEX, incluindo
Ou, o que é mais provável, será que os canais de representantes da iniciativa privada, seria uma medi-
comunicação entre os exportadores e o Governo da simples, que não introduz custos ou sacrifícios de
não possuem a agilidade e a ressonância necessá- nenhuma espécie, mas altamente eficaz no que se
rias? refere às necessidades não só de curto, mas de mé-

Atualmente, a Câmara de Comércio Exterior - dio e de longo prazos da Nação.
CAMEX, além de ser o órgão responsável pela defi- As decisões compartilhadas entre o Governo e
nição das diretrizes da política de cornércio exterior, os empresários diretamente envolvidos com o co-
é o principal canal de comunicação entre o Governo rnércio exterior representariam uma posição de equi-
e o setor produtivo privado. Essa Câmara, criada em líbrio e, seguramente, seriam viabilizadas muito mais
1995, sucedeu o antigo CONCEX e veio reforçar a rapidamente.
estrutura institucional que atua no comércio exterior, Por acreditar que essa forma participativa de
antes formada, basicamente, pela Secretaria de Co- gerir a política de comércio exterior é a mais correta
mércio Exterior do Ministério da Indústria, do Comér- e eficiente é que estou enviando indicação ao Poder
cio e do Turismo e pela Coordenação de Assuntos Executivo, sugerindo a alteração da composição da
Aduaneiros da Secretaria da Receita Federal. CAMEX, de forma que reflita a realidade do setor ex-

Presidida pelo Ministro-Chefe da Casa CMI e in- portador brasileiro.
tegrada por outros cinco Ministros de Estado, a CA- Era o que eu tinha a dizer.
MEX deveria ter plenas condições de sugerir e imple- O SR. PAULO LUSTOSA (Bloco/PMDB - CE.
mentar medidas que, nesta hora, são tão importantes Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
e talvez tão eficazes quanto o ajuste fiscal. E por que Sras. e Srs. Parlamentares, está se realizando em
não o faz? Por que se omite em uma hora em que o São Paulo um encontro mundial de pequenas e micro-
País tanto nect3ssita de soluções criativas? empresas, em CJI9 estãosermciscuti:Ias várias propostas



Está faltando, por exemplo, a votação do novo
Estatuto dos Pequenos Negócios, que esteve em
pauta esta semana, e é bom que seja votado logo.
Esse pacote de ajuste fiscal irá exigir, de acordo
com a visão de um govemo voltado para as questões
básicas da cidade, a implantação de determinados
mecanismos compensatórios que suavizem a dolo
rosa dose de sacrifícios imposta, instrumentos esses
que poderíamos estabelecer por intertTJédio de medi
das básicas como a aprovação imediata do novo Es
tatuto, o que permitiria ao Governo, ao mesmo tem
po em que fosse implantado, a tomada da decisão
administrativa de garantir a aplicação, obrigatória e
necessária, de pelo menos 1 bilhão dê reais dos re
cursos do BNDES nos pequenos negócios.

É necessário que o Governo trabalhe com a
idéia pela qual nos batemos há muito tempo, de
cobrar, ou determinar que pelo menos 20% das
compras governamentais, tanto do Governo Fede
ral quanto dos Governos Estaduais e Municipais,
como já ocorre nos Estados Unidos, na [ndia e em
outros países, fossem feitas junto aos pequenos
negócios.

O Governo poderia fazer o grande esforço de
montar programas de desenvolvimento microrregio
nal, de retomar junto com o SEBRAE essa proposta,
para fazer com que se utilizem experiências como a
que foi registrada há poucos dias pelo jornal O Esta
do de S. Paulo, a experiência de uma cidade de mi
nha terra, Frecheirinha, cidade perdida nos confins
do interior do Ceará, cuja população resolveu, aos
poucos, montar um pólo de confecção de Iingerie,
quebrando um grande preconceito: há homens, se
nhores trabalhando no corte e costura, preparando
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e idéias relacionadas ao estrmulo e ao apoio a esse Foi exatamente a ação que desenvolvemos
segmento, cuja importância crucial, não apenas do junto ao então Presidente José Sarney de cobrar a
ponto de vista econômico, mas da geração de em- criação de duas linhas de crédito especial para fazer
prego e renda, ainda não despertou nas autoridades o trabalho de saneamento, um processo de recom-
brasileiras o entusiasmo necessário para utilizar a posição financeira daqueles pequenos negócios, que
pequena e a microempresa não apenas como safe- nos possibilitou o privilégio e a honra de ver salvos
nas para o infarto da economia ou instrumentos para mais de 1 milhão de empreendimentos, garantindo
amenizar ou suavizar o quadro de dificuldades so- tranqüilidade para tantas famílias.
ciais, mas como uma verdadeira estratégia de trans- Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
formação, de mudança e de desenvolvimento econô- res, falta muito para que tenhamos nos pequenos
mico e social do Brasil. negócios no Brasil uma estratégia de transforma-

Ontem, em ampla exposição, mostrou-se que a ção econômica. Aqui temos nos batido por vários
pequena e a microempresa têm um papel dramatica- instrumentos, não só de caráter institucional, mas
mente importante na economia de vários países, não instrumentos operacionais que possam dar a carta
apenas na economia americana ou japonesa, mas de alforria aos pequenos negócios, a fim de que es-
particularmente na economia italiana. Cito o exemplo tes se transformem num importante instrumento para
da cidade de Modena - terra do grande tenor Lucia- a mudança da sociedade, como ocorre hoje na Itália.
no Pavarotti, cidade que só contava com grande di
vulgação internacional por ser berço desse grande
tenor -, que mostra hoje a experiência excepcional
de utilizar a pequena e a microempresa como instru
mento de transformação econOmica e social de uma
região.

Sr. Presidente, para se ter uma idéia, para
cada doze habitantes da cidade de Modena há uma
pequena ou microempresa.

São cerca de 42 mil pequenas e microempresas,
que contribuem para a enorme exposição da cidade
para o exterior. Essas empresas têm vocação exporta
dora significativa e surgiram exatamente da necessida
de de encontrar respostas mais rápidas para o apro
veitamento da potencialidade de uma área, que é a ca
pacidade, o talento, a criatividade do seu povo.

Praticamente fui o responsável pela estrutura
ção, neste País, de órgão que hoje tem um peso sig
nificativo para os pequenos negócios, o SEBRAE.
Quando assumimos sua gestão, há cerca de onze
anos, a pequena empresa não dispunha dos instru
mentos necessários para o seu desenvolvimento.
Procuramos, então, desenvolver um trabalho na
perspectiva da opção objetiva como forma de conce
ber uma mudança de sociedade, já que a nossa op
ção é voltada para os pequenos - para a pequena
agricultura familiar, para os pequenos negócios, mi
croempresas, para o Município e para esforço comu
nitário, que representam as bases da constituição da
verdadeira cidadania. A partir dessa experiência, co
meçamos a desenvolver uma série de instrumentos
e medidas destinadas aos pequenos negócios.

Em 1987, no rescaldo do Plano Cruzado, havia
praticamente 1,5 milhão de pequenas e microempre
sas em processo quase falimentar.
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peças femininas. Isso deu um novo alento à cidade, balhadores rurais sem terra, episódio ocorrido há
abriu perspectivas para o seu desenvolvimento. dois anos.

Lamentavelmente, vivemos no Brasil a síndro- A grande preocupação é quanto ao ambiente
me de faraó. Nós só pensamos em coisas grandes, no qual se passará esse julgamento, que exige im-
em soluções mágicas e monumentais. E as soluções parcialidade para que haja justiça e esses assassi-
pequenas, essas que afetam diretamente o cidadão, nos sejam colocados na cadeia. Aproximadamente
é que dão respostas imediatas de importante con- 150 policiais militares irão sentar-se no banco dos
teúdo social. réus e responder por esse massacre.

Sr. Presidente, estou aqui diante de vários fun- Ao Governo do Estado, sob a responsabilidade
cionários públicos. Imagine se meu amigo o Ministro maior do Sr. Almir Gabriel, exigimos essa imparciali-
Renan Calheiros, em vez de simplesmente combater dade. O ambiente dos jurados preocupa-nos, uma
os agiotas que tiram o sangue dos funcionários pú- vez que percebemos que a presença da maioria
blicos, entrasse em entendimento com a Caixa Eco- pode influenciar no resultado do julgamento, pois to-
nômica Federal, por intermédio do Ministro da Fa- dos têm grandes interesses nos problemas da terra
zenda, e abrisse uma linha de crédito para recompor daquela região, especificamente em Marabá, no su-
as finanças combalidas desses funcionários públi- deste do Pará.
coso Essa linha de crédito teria taxas normais, civili- Outro fato a ser salientado é que policiais mili-
zadas, com custo de captação, com um pouco de tares continuam na região prestando serviços como
aumento para permitir que esses funcionários fugis- seguranças do fórum, das Prefeituras e até de políti-
sem da dependência dos agiotas e recompusessem cos interessados.
suas dívidas num prazo mais significativo. Creio que Portanto, o ambiente também pode influenciar
es~s seriam medidas adequadas. no resultado desse julgamento.

Quando falo sobre pequenos negócios, da cria- Sr. Presidente, quero chamar a atenção sobre
ção do Programa de Desenvolvimento Microrregio- a questão das testemunhas, uma vez que das três
nal e do Banco Nacional da Pequena e Microempre- principais arroladas pela Justiça, duas já foram mor-
sa, entendo que o SEBRAE poderia, junto ao tas, assassinadas. A última foi Miguel Pereira, fotó-
BNDES, fazer esse processo. grafo que esteve presente no momento do conflito.

Estamos falando em soluções simples, mas Este profissional foi eliminado na semana passada,
que atendem ao cidadão, reduzindo seu sofrimento, porque os interessados sabiam do papel importante
sua angústia e abrindo perspectivas para que com que essa testemunha tinha no resultado do julga-
suas próprias mãos construa seu destino. mento.

Era o que tinha a dizer. Queremos apelar a esta Casa para conseguir
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Antes do Ministro da Justiça que seja dada segurança às

de conceder a palavra ao próximo orador, a Presi- outras testemunhas arroladas no processo, uma vez
dência da Mesa convida os Srs. Deputados que se que já foram eliminadas duas. A jomalista Marisa
encontram nas várias dependências da Casa, nas Romão vem recebendo ameaças de morte há algum
Comissões Permanentes e nos gabinetes, a compa- tempo, telefonemas anônimos dizendo que ela deve-
recerem ao plenário, a fim de registrar presença no ria calar a boca, senão sofreria um assalto e seria
painel eletrônico, pois há uma sessão extraordinária morta.
para apreciação de três itens. A matéria é, inclusive, Já tomamos providências, inclusive junto à
de entendimento entre todos os partidos políticos. Presidência desta Casa, para que exerça influência

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Conce- no Ministério da Justiça, a fim de dar proteção a
do a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rocha. essa testemunha tão importante para o julgamento

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão do caso.
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, É também de responsabilidade nossa a exigên-
venho hoje à tribuna chamar a atenção desta Casa e cia de fazer tramitar rapidamente a lei de proteção
da população brasileira sobre o conflito de terras às testemunhas. É preciso que seja urgentemente
existente no Pará, além de suas conseqüências, e votada esta questão para que se possa dar seguran-
principalmente sobre o massacre de Eldorado do ça às testemunhas.
Carajás, ocorrido há dois anos. Finalmente, a Justiça Por outro lado, Sr. Presidente, acho que deve-
marcará o dia do julgamento dos assassinos dos tra- ríamos criar uma Comissão pela qual o Congresso



Segundo o Banco Dresdner K1einwort Senson,
a sobrevalorização medida pelos seus}critérios técni
cos está agora no seu nível mais baixo desde o Pia
no Real. Estaria apenas 8% abaixo do seu preço jus
to. De acordo com o Banco Dresdner Kleinwort Sen
son, o tenTlÔmetro usado pelo banco para medir o
câmbio real mostrou mudanças dramáticas de tem
peratura nos últimos' meses. Não menos de três
moedas latino-americanas - o peso colombiano, o
sol peruano e o peso mexicano - estão subvaloriza
dos. Outras três moedas - o peso chileno, o peso ar
gentino e o real brasileiro - tiveram uma redução
significativa no seu grau de sobrevalorização.

O Banco Dresdner Kleinwort Senson se per
gunta se o ganho de cornpetitividade derivado do dó
lar fraco pode ser preservado para 1999. E responde
que sim, a desPeito de uma eventual reversão tem
porária da tendência, esta deve continuar a ser a re
lação entre o dólar e o iene. A combinação destes
dois fatores - inflação e dólar - desenha um quadro
encorajador. Até meados de 1999 a sobrevaloriza
ção atual do real estará eliminada se não houver
mudança na atual taxa de depreciaçãp de 7,5% ao
ano.

Sr. Presidente, o acordo com o FMI traz metas
de crédito interno líquido, calculado numa relação
entre base rnonetária e reservais cambiais. A cada
perda de reserva terá que equivaler uma redução de
base.

Esta Casa tornou conhecimento, ontem à noite,
de que a taxa de juros sofreu uma redução insignifi
cante. Tal redução não vai influenciar de maneira al
guma as operações financeiras no País.

Sr. Presidente, o impacto da contratação de
base, este sim, é de grande repercussão.

Peço a V. Ex8 que autorize a divulgação do
meu pronunciamento no programa A Voz do Brasil e
no jornal Hoje na CAmara.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Lustosa) - V. E,(l
será atendido, nos termos regimentais.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, o Governo começa a encaminhar para esta
Casa um conjunto de leis visando regulamentar a re
forma administrativa.

Em que pese terem ocorrido, durante os deba
tes sobre essa reforma, posicionamentos muito fir
mes e contrários ao seu conteúdo, por seu caráter

Durante o discurso o Sr. Paulo Rocha,
o Sr. Nilson Gibson, § 2f2 do artigo 18 do Re
gimento Interno, deixa a cadeira da presi
déncia, que é ocupada pelo Sr. Paulo Lusto
sa, § 2 9 do artigo 18 do Regimento Intemo. '

O SR. PRESIDENTE (Paulo Lustosa) - Com a
palavra o Deputado Nilson Gibson.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, efetivamente a equipe econômica do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso vai curvar-se à
decisão da sobrevalorização do real até os seis pri
meiros meses do ano de 1999. Este é o resultado do
estudo feito pelo Banco Dresdner Kleinwort Senson
sobre a taxa de câmbio de diversos países latino
americanos. O estudo da sobrevalorização do real e
sua implantação leva em conta uma série de fatores:
a inflação interna, enfraquecimento do dólar em rela
ção a outras moedas e o destino das exportações de
cada país.

Segundo o Banco Dresdner Kleinwort Benson,
a sobrevalorização do real está hoje em 8%. O que
provocou esta mudança, segundo o banco, foi a
continuação da política de desvalorização de 7,5%,
num contexto ele inflação baixa e de enfraquecimen
to do real frent9 a outras moedas que são importan
tes no comércio exterior brasileiro.

Nos últimos três meses, o dólar caiu 20% em
relação ao iene e 6,9% em relação ao marco.

Sr. Presidente, os países mais beneficiados
são justamente os que têm urna parcela maior do
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Nacional pudesse acompanhar esse julgamento que seu comércio voltada para os mercados europeu e
tem influência nos resultados dos demais julgamen- japonês, como o Chile, a Argentina, o Peru e o Bra-
tos do País, pois o masSacre foi um fato importante. sil.

Por isso, requeiro oficialmente a esta Casa que
instale uma comissão, quem sabe com a presença
de representantes d~ Comissão de Direitos Huma
nos, enfim, .com representantes desta Casa, para
que acompanhe o julgamento que' será logo mais
marcado pela Justiça daquela região.

Era esse meu registro, no sentido de mostrar a
importância da lei de proteção às testemunhas e a
necessidade de esta Casa acompanhar o julgamen
to. É preciso que se faça justiça e se evitem em nos
so País novos massacres, que tanto nos envergo
nham no exterior.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Lustosa) - Nobre
Deputado, este. Mesa acolhe a idéia de V. E,(l e soli
cita que formalize seu pedido, para que seja enviado
à Direção da Gasa, pois entende procedente a pro
posta.
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destruidor do serviço público, por sua intenção cen- públicos. E, em segundo lugar, Sr. Presidente, apelo
trai de massacrar mais ainda os servidores, de preju- a todos os Parlamentares para que nos debrucemos
dicar completamente as relações de trabalho e de cada vez mais no debate dessa nova estrutura. Se-
desprofissionalizar a estrutura pública, temos nos não, teremos um Estado completamente esfacelado.
voltado agora, mesmo diante dessas críticas, uma Hoje o Estado já não consegue dar respostas
vez derrotados naquela votação, para o acompanha- às demandas, exatamente por conta desse esvazia-
mento da chamada regulamentação dessa reforma. mento. E amanhã, com esse esfacelamento, será

O Governo, Sr. Presidente, por intermédio dos muito pior. Não teremos estruturas públicas para fis-
Líderes, durante o período em que havia negociação calizar, para acompanhar, para garantir o ingresso
sobre a reforma nesta Casa, assumiu vários compro- de recursos no Estado e acabar com a evasão,
missos, principalmente com entidades repre- como vem acontecendo. Não teremos como preser-
sentativas dos trabalhadores dessa área, no sentido var os interesses dos cidadãos, como garantir à so-
de que incluiria em uma das regulamentações a car- ciedade que este Estado seja bem equipado e passe
reira típica de Estado. a lhe fornecer um serviço público de qualidade.

Vou citar um caso particular: os servidores do Quero cordamar os SIs. Líderes e os SIs. Deputados
Fisco. Para surpresa desses trabalhadores, e negan- a que assumam, de uma vez por todas, aquele
do mais ainda a história dos acordos e das promes- acordo firmado. Além disso, Sr. Presidente, plei-
sas feitas aqui, foram eles excluídos da regulamen- teio a inclusão desses servidores nessa nova re-
tação que o Governo enviou para esta Casa. gulamentação, passando também a incorporar

Tem-se enfatizado muito a importância disso. as carreiras típicas de Estado.
Quero, inclusive, abrir um parêntesis quanto à ques- Era o que tinha a dizer.
tão da regulamentação. Não satisfeito com a destrui- O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Sem revi-
ção do serviço público, o Governo agora tenta tam- são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
bém arrebentar o SERPRO, órgão que mantém rela- tados, na próxima sexta-feira, será realizado em For-
ção direta com a fiscalização. taleza o 32 Congresso dos Trabalhadores Rurais do

Imaginem, Srs. Deputados, uma empresa qual- Estado do Ceará. Deverão participar desse Con-
quer tendo acesso a dados sigilosos da Receita Fe- gresso aproximadamente 1.200 delegados, repre-
deral. Vai virar uma festa, haja vista a história de sentando os 184 sindicatos rurais daquele Estado.
grampos e outras coisas mais de que vimos toman- V. Exa., nobre Deputado Paulo Lustosa, que é
do conhecimento. do nosso Estado, conhece muito bem aquelas ativi-

A atividade desses servidores do Fisco é de dades e sabe que a agricultura familiar no Ceará
suma importância para o Estado. Reveste-se de um está passando por um período dos mais difíceis, a
valor sem igual, principalmente neste cenário de so- safra 1997/1998 não chegou a 10% da área planta-
negação. É Lima estrutura que assume tarefa priori- da e esperada.
tária nas funções de Estado. Ao lado disso, a seca está tão violenta, que

A retirada dos servidores do Fisco da carreira nem água para beber há mais. Nas secas anteriores,
típica de Estado é uma negação ao acordo firmado e é verdade, a situação era de precariedade. Mas ha-
assinado por diversos Líderes desta Casa. A não ser via ainda o chamado carro-pipa, que abastecia vá-
que não queiram mais cumprir o acordo, porque um rias comunidades. Utilizávamos também o sistema
dos Líderes que o assinou já faleceu. Talvez tenham ferroviário para o transporte de água. Mas este novo
feito apenas aquele discurso de -rei morto, rei pos- Governo, o chamado Tucanato da Renovação, que
to-o Mas isso não serve como justificativa. Vários Lí- ali está há doze anos, desativou os carros-pipas e
deres que assinaram o acordo continuam vivos. Por- vendeu a Rede Ferroviária. Agora, os trabalhadores
tanto, o problema não é o fato de um dos que chan- daquelas comunidades são obrigados a carregar
celaram aquele acordo não estar mais entre nós. Na água no jegue-pipa, andando às vezes doze, quinze
verdade, trata-se daquela. política - volto a insistir - ou até vinte quilômetros para conseguir água para
perversa de destruição da estrutura do Estado. E beber. Em algumas comunidades uma lata de água
mais ainda: da mesma política dirigida que pretende está sendo vendida a 2 reais, para famílias que têm
atingir parcelas do serviço público. no máximo uma aposentadoria pelo INSS.

Conclamo os Deputados desta Casa e suas Li- Esse será o tema principal do debate que vai
deranças a cumprirem o acordo assinado pelos Lí- ocorrer no congresso a ser realizado de sexta-feira a
deres, o compromisso assumido com os servidores domingo, dia 15. Haverá também uma grande dis-



Agora, nesta quinta-feira, o Ministério da Previ
dência apresentará uma minuta em que pretende ini
ciar a cobrança de todo e qualquer trabalhador rural
que tenha idade superior a 14 anos de idade. E de
clara que aquele que tem renda mínima de até um
salário mínimo pagará um percentual sobre a produ
ção. E aquele que porventura tiver renda mensal su
perior a um salário mínimo pagará o mesmo percen
tual que o trabalhador da cidade, ou seja, 9%, 10%
ou 11%, quando assalariado. se for autônomo, pa
gará o dobro' desse valor: 18%, 20% ou 22%. Esses
são os percentuais que o Ministério da Previdência
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cussão sobre política agrícola e agrária no Esta~o, pretende tirar da renda familiar daqueles que nada
fontes de financiamento e, principalmente, saída ou quase nada possuem.
para esse quadro de penúria e de sofrimento em que Espero que os Deputados da região Nordeste,
vive o nosso povo, no Ceará e na região Nordeste. que votaram a reforma da Previdência, ao votarem

No Ceará, cerca de 570 mil famOias dependem essa regulamentação, tenham um pouco de sensibi-
diretamente da agricultura familiar e representam Iidade e mostrem identidade entre o discurso feito no
42% da mão-de-obra ativa do Estado. E quando se Estado e o voto que darão aqui no Congresso Na-
observa o crédito voltado para a agricultura, vemos cional. No Estado todos declaram que são amigos e
que o orçamento do Ceará para 1999 vai destinar parceiros dos trabalhadores rurais, mas, nesta Casa,
apenas 2% para essa atividade, enquanto para os trabalhador não tem vez e mal tem voz. Na hora de
meios de comunicação, para divulgar o que não faz, votar, o que predomina é o "dando que se recebe",
o Sr. Governador Tasso Jereissati destina 8%. Cer- como vimos no dia 4 de novembro de 1998, numa
ca de 3 milhões de reais são destinados para a agri- sala ao lado, na discussão com a chamada bancada
cultura e19 milhões para a propaganda. No ano de ruralista, onde diziam - estive presente - que a minu-
1998, no próprio orçamento, há 23 milhões de reais ta de rolagem da dívida já estava pronta e que no
para esse fim. dia seguinte, dia 5, o Conselho Monetário Nacional

Sr. Presidente tive o cuidado de comparar es- se reuniria e a votaria. O que efetivamente aconte-
ses gastos com p~paganda, no Estado do Ceará, ce~. No dia 9 de novembro a medida provisória era
com os de outros Estados. O Estado de São Paulo, editada.
que foi objeto de debate, pela grande imprensa, no E ontem, aqui nesta Casa, pela terceira vez
ano de 1998, gastou algo em tomo de 22 milhões de veio à pauta um projeto de lei de autoria de V. Exa. e
reais em propaganda. O ceará, que é o segundo também do Deputado Alcides Modesto, um projeto
Estado mais pobre da Federação, gastou 23 milhões correlato que prevê a anistia de pequena dívidas e
em propaganda do seu Governador no neste ano. que nem sequer entrou em apreciação, porque os lí-

Esse Cong d T balh d R
· deres do Governo resolveram votar as medidas pro-

resso os ra a ores urals . Ó . d P 'dê' -
também pretende fazer um grande debate sobre a VIS nas a ':VI nCla e nao se pr~upar com o
aposentadoria rural e a reforma da Previdência. Tive clamor e o sofnmento do povo nordestino.
o cuidado de passar no INSS para pegar a regula- Portanto, Sr. Presidente, precisamos travar
mentação que o Govemo passará a exigir, depois da uma grande luta nesta Cas~ para que, .ef?tivamente,
reforma da Previdência de todo trabalhador e de aqueles que produzem a nqueza braSIleIra também
toda trabalhadora rural, 'na qual declara que aquele tenham vez: os trabalhadores deste País.
que não contribuir com a Previdência no mínimo por Era o que tinha a dizer.
trinta anos (360 meses), se mulhe~, e ~r 35 anos O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Sem revi-
(420 meses), se homem, nunca mais vai aposentar- são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
se na área rural. tados, estamos em meados de novembro, aguardan-

Esse é o primeiro resultado da última votação do que o País possa digerir esse ajuste, esse pacote
que realizamos nesta Casa, no dia 4 de novembro, que continua a levar-nos para a recessão, para o de-
quando aprovamos em definitivo a reforma da Previ- semprego. Um ajuste que obedece novamente às
dência. cartas de intenções - nunca cumpridas - dos organis

mos internacionais financeiros e que repercute, ago
ra, no novo orçamento do País.

Os jornais de hoje publicam que os cortes na
área da educação e da saúde, que são menores do
que o esperado, repercutem, por exemplo, nas uni
versidades. Em 1999 não haverá recursos para os
hospitais universitários subsidiarem suas atividades,
a não ser aqueles recursos que vêm do SUS ou do
orçamento da universidade.

Sabemos que no Brasil o hospital universitário
não serve apenas para formar médicos, enfermeiros,
agentes de saúde, na área das universidades fede-
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rais, mas principalmente para atender à população Meio Ambiente está calado, achando que essa é a
carente. verba.

Nesse sentido, os hospitais universitários estão O que solicitamos, Sr. Presidente, é a reflexão
em situação cada vez mais difícil. Qualquer corte, sobre o Orçamento. Será um Orçamento verdadeiro
qualquer tipo de retirada de recursos os levará, em ou mais um orçamento de ficção para o Brasil?
1999, a uma situa~o des?sperador~, como já ocor- Por fim, apelo à Comissão Geral do Orçamento
re em 1998. Eles tem serviço_de qualidade, a~endem para que esteja atenta às reivindicações das áreas
a_grande parcela ~a populaçao pobre do Pais: ~~s de educação, saúde, meio ambiente e segurança,
nao repercutem o Interesse do Governo, do Mlnlste- porque são as que interferem profundamente na vida
rio da Educação, no sentido de acolher as reivindica- do povo.

ções orçamen~árias. , Solicito também que verifiquem se no Orça-
!3r. Presidente, também o s?tor de refo~a mento há recursos para qualificar a mão-de-obra.

a~rána tem_um dos orçamentos ma,ls cortados, a I~- V.Exa. trabalhou muito tempo, contribuiu com o SE-
d~ar que nao queremos desenvol~lmento no Brasil, BRAE e sabe que, se não qualificarmos cada vez
nao queremos aumentar a produçao. Faz-se propa- mais a nossa mão-de-obra não daremos um salto
ganda na televisão para dizer que dobraremos a pro- qualitativo para o desenvolvimento do Brasil.

~~~:~ t:a~e~:a~~rb~:s~a~~ a~:~::'::~~;ria~~~~~ ~osso pronounciametntoté nho sentido de qute, ao
também cortaram ara o meio ambiente. ?xamlnarmos o rçamen ,o" en amos em men e os

, p ." Interesses do povo braSileiro desempregado, sem
Estamos ,?Inventando o mlnlsténo das águas, saúde, migrante de um lado para outro, que espera

dos poç~s artesianos"., do Estado e dos organismos responsáveis uma res-
HOJe, o grande cientista social Celso Furtado posta positiva nesta virada do século e do milênio.

está lançando um livro em que mostra que a seca, P f' S P 'd t t' d ' t
, f I' t é . d' t' d ' . t d or Im, r. resl en e, gos ana e regls rar
In e Izmen e, a In us na e ennqueclmen o e pou- h' h rá d'4 "bl' C' - d. _ .. , que oJe ave au lenCla pu Ica na omlssao e
coso A Invençao de um novo mlnlsténo de recursos D"t H Lá t 't t,_ Irei os umanos. es aremos, Jun amen e com os
hídncos, na verdade, nao resolverá o problema da O t d H T B' d N'I " M' d W It
seca no Nordeste mas o dos grandes que se locu- ~pu.a os e 10 I:U o~ I mano Iran a, a er
letam com as v~rbas que vão para o Nordeste e Plnh?lrO e ou~ros, discutindo ~19<: em qu~ nós, no
~cabam servindo para construir poços artesianos na B!'8SII, temos In~eresse, a av~lI~çao da ditadura de
vizinhança daqueles que detêm o controle político. P~nochet, no Chile, onde brasileiros des~arece~am.

M
' h' Ó' d ,- d Nao podemos esconder que essa questao nos Inte-

ais uma vez a 1St na a transposlçao as ressa
águas do São Francisco servirá mais para ganhar ., ",
eleição, para enriquecer alguns do que para resolver Nós nos !Ivramos de u~a ditadura - e precl~o
o drama secúlar da seca do Nordeste, que está pre- que se t;n~a IS~O na memóna: E àqueles ,~ue sao
sente na nossa realidade e que tem como ser com- responsav~ls afirmamos que nao é repre~alla, mas
batido, basta que existam políticas verdadeiras e também nao se d:ve esquecer a ,b!irbán~ que se
que possam ser realizadas, plantou durante muitos anos na Amenca Latina.

O orçamento de recursos hídricos do Ministério A Comissão d: Direitos Huma~os. vai analis~r
do Meio Ambiente é de quase 400 milhões, e ape- ~ssa e outras questoes, c~mo a ~ontlnuldade do tra-
nas 44 milhões são destinados aos programas de fiCO de mulheres da ~ménca La,tlna para a EU~op?,

meio ambiente. Daí por que ocorrem, no Brasil, os para,q~e possamos dlz~r q~e é Important~ o premio
desastres da seca, das queimadas, as muitas águas de direitos huma~os a~nbUldo ao Dr. Jose Gre~ory,
_isso também acontece e ainda não temos uma pro- pela ,O~U, mas e precls? que o Program~ Nacl~nal

tação do meio ambiente -, a devastação do cerrado, de ~Ireitos Humanos, mais do que ~er belas ~nt?nçoes,
da Amazônia como estamos vendo constantemen- pratique constantemente a proteçao dos direitos hu-
te, da Mata Atlântica, da caatinga do Nordeste, do manos no Brasil.
Pantanal. Era o que tinha a dizer.

Por que acontece isso no Brasil? São 44 milhões O SR. HERCULANO ANGHINETII (PPB - MG.
para todos os programas de meio ambiente, e esta- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras, e
mos vendo que nem o Ministério do Meio Ambiente Srs. Deputados, o que nos traz a este plenário na
briga por isso. O Ministro José Serra está brigando, manhã de hoje é a necessidade de, mais uma vez,
outros Ministérios estão brigando, e o Ministério do bater na mesma tecla: a da falta de segurança dos
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meios de transporte, que em nosso País são uma tos em vôos, em horários específicos, por uns 86
concessão do Poder Público. reais.

Primeiro, o transporte aéreo. Antevimos, em A tarifa dos ônibus-Ieitó, há cerca de sessenta
certa oportunidade, a guerra tarifária que se avizi- dias, era de aproximadamente 75, 76 reais. Ou seja,
nhava. Hoje, ela está instalada no solo brasileiro, por mais 10 reais podia-se evitar o transtorno do
nos céus deste País. Estamos vendo empresas de transporte rodoviário e ir de aeronave. Em conse-
transporte aéreo digladiarem-se, no intuito de reduzir qüência disso, as empresas rodoviárias tiveram que
o preço das suas passagens e, por via de conse- reduzir o seu preço. A tarifa rodoviária caiu dos 75,
qüência - o que não tenho observado como usuário - 76 reais para 50, 55 reais. No entanto, em vez de ti-
, promover a melhoria de seus serviços. rarem essa diferença da gordura e do lucro gerado

O que me preocupa, Sr. Presidente _ e quero por esse mor:wPÓlio, por es~ e~~lusMçtade de rotas,
deixar essa preocupação latente e registrada nesta resolveram, tirá-Ia da pa~e In_Vlslvel, da segurança,
Casa -, é que, por incrível que pareça, a guerra tari- que afe~a diretamente o cldadao.
fária no transporte aéreo está afetando também o , Nao podemos ver esse qua~ro e n~s ~Iar: Por
transporte rodoviário. Alguns podem perguntar: -O IS,:-O, venho externar, nesta manha, a ml~ha Indlgna-
que tem uma coisa a ver com a outra?- çao com esse quadro que se toma mais grave no

, , ,trajeto de Belo Horizonte - minha cidade - a Brasí-
Nas, ultimas semanas: quando. em vlage~ de lia, no qual criaram um posto de troca a cerca de

Belo HOrizonte para Brasnla: adotei esse meio de uma hora e meia de Belo Horizonte, na cidade de
transpo~e para observar ~~s de pe~o ,o que tem Caetanépolis. O motorista que sai de Belo Horizonte
acontecido co~ ~ contnbUlnte brasllelr~. Nosso para Brasnia, ao chegar naquela cidade, é substituí-
transporte ~v~no é quase que monopolizado por do por um segundo motorista. Só que este saiu há
poucas e pnvtlegladas empresas. uma hora e meia de Belo Horizonte, ou seja, não

O eixo Belo Horizonte-Brasnia é atendido por dormiu, vai ficar acordado pelo menos dez horas e
duas empresas, que, segundo as informações que meia nas nossas rodovias, que se estão acabando.
temos, pertencem ao mesmo grupo econômico: a E não é por falta de vontade do órgão responsável, o
empresa Penha e a Viação ltapemirim, sediadas em DNER - neste momento, aproveito para elogiar a
Cachoeiro de ltapemirim, no Espírito Santo. Esse ação do Diretor-Geral daquele órgão, Dr. Maurício
trecho, de mais de setecentos quilômetros, normal- Hasenclever -, mas por falta de sensibilidade do Ge-
mente é completado pelos ônibus em cerca de dez vemo Federal na alocação de recursos para que as
horas e trinta minutos, e os :nntoristas que fazem nossas rodovias sejam recapeadas, instrumentaliza-
esse trajeto dirigiam, até noventa dias aLl:':-, ~r no das e tenham maior segurança.
rnáxi~ sete horas ininterruptas - ,o que, a ~osso Sr. Presidente, aqui fica nosso desabafo e nos-
ver, Já era um exagero: porém acel~~v~1. ~avl.a um so apelo ao Poder Público, concedente dessas ro-
posto de troca d~ motonstas no munlClplo mlnel~o de tas, para que utilize seus mecanismos, via Ministé-
Pa~catu, que dista cerca de ~rês ho~ e meia d~ rio, a fim de fazer valer os direitos do cidadão; vigie,
Capital Federal. Tanto no .sentido B~nla-Belo Ho~- fiscalize as empresas que detêm esse monopólio e
zonte qua~to no Belo Honzo~te-Brasnla, naquela CI- que estão deixando em segundo plano a segurança,
dade ocoma a troca de motonstas. a vida e a saúde do brasileiro.

Sr. Presidente, para nossa surpresa, aquele O SR. PRESIDENTE (Paulo Lustosa) - Antes de
posto de troca foi desativado. E os motoristas que chamar o próximo orador inscrito para o período de
saem para o trajeto Brasília-Belo Horizonte à noite Breves Comunicações, gostaríamos de salientar aos
estão dirigindo nove horas ininterruptas. Certamente, Srs. Parlamentares que temos registrada a presença
daqui a pouco teremos notícia de conseqüências na Casa de 154 Srs. Deputados. Gostaríamos de
desses devaneios; dessa irresponsabilidade empre- manter o registro de freqüência aqui no painel, para
sarial. que possamos sustentar a reunião e permitir que todos

A correlação que fazemos entre o transporte os Parlamentares inscritos façam suas manifestações.
rodoviário e a guerra tarifária no setor aéreo é a se- E há, além disso, matérias na pauta da Ordem do Dia,
guinte: as tarifas de Belo Horizonte para Brasília, e as quais já foram motivo de entendimento.
vice-versa, até um passado muito recente, eram da Mais uma vez, apelo aos Srs. Parlamentares
ordem de 200, 240 reais. Hoje, existem algumas em- que se encontram em seus gabinetes para que ve-
presas fazendo mágica: conseguem colocar assen- nham registar presença no painel.
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Concedo a palavra ao nobre Deputado Alcides possam eximir-se do monitoramento que vem sendo
Modesto. exercido pelo Governo.

O SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Sem re- Mesmo com um programa detalhado, com as
visão do orador.) - Deputado Paulo Lustosa, aprovei- explicações e teses apresentadas neste plenário
to a oportunidade para, nesta sessão presidida por pelo Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, Pedro Malan;
V.Exa., registrar mais uma vez minha indignação, com as declarações do Exrno. Sr. Presidente da Re-
meu protesto, minha revolta profunda como ser hu- pública, que tenta transparecer serenidade e firmeza
mano que tem um mandato parlamentar pelo Nor- em suas convicções, ouso admitir que não comparti-
deste, pelo fato de as pessoas atingidas pelos efei- lho da mesma segurança e serenidade exaustiva-
tos do EI NUlO, no Brasil, não poderem ter seu cus- mente demonstrada pela equipe econômica.
teio de 1997 e 1998 perdoado pelas agências finan- Digo isso porque os números e a relação cus-
ceiras. to/benefício até agora simplesmente não bàtem! A

Este mesmo Governo atende imediatamente reforma administrativa, visando à contenção dos
aos interesses dos ruralistas, fazendeiros, latifundiá- gastos com pessoal como solução de alcance es-
rios, que são mais capitalizados no campo, principal- trondoso, na prática não obteve resultados tão signi-
mente no Centro-Oeste e no Sudeste, com a rene- ·ficativos, e começo a crer que realmente a folha de
gociação de uma dívida que monta a bilhões, e é in- pagamento da União, dos Estados e dos Municípios
capaz de atender a essa demanda tão urgente, a não representa sequer a enésima parte do valor dos
esse clamor do nordestino atingido pela seca. juros e encargos que o Brasil vem pagando para

Sr, Presidente, agradecendo a toIerãncia de V. Exa. manter sua estabilidade econômica.
no final deste período de Breves Comunicações, so- Até mesmo a reforma da Previdência, matéria
licito a este Governo que tenha a mínima compreen- com a qual preciso concordar, já que o nosso mode-
são ética e moral para dizer ao País que é incapaz lo previdenciário baseava-se em teorias do século
de sentir o apelo daqueles brasileiros que mais so- passado, nas quais o contexto econômico, social e
fremo Repito: há seis meses venho a esta tribuna rei- político eram completamente diversos dos atuais,
vindicar a mesma causa justa, ao lado de V. Exa. principalmente no que se refere à relação entre o

O SR. PRESIDENTE (Paulo Lustosa) - Sr. tempo de contribuição, o tempo de benefício e a ex-
Deputado, agradeço a V. Exa. a manifestação. Esta- pectativa de vida dos aposentados, teria sido mais
roos no período de Breves Comunicações, com vários sensata se apresentasse cálculos lógicos, decentes
oradores inscritos. e verdadeiros e se o Governo pagasse a sua parte

A indignação de V. Exa. deveria ser a desta na conta - o contribuinte sempre o fez.
Casa, já que há uma semana houve a prorrogação A reforma tributária deveria preocupar-se menos
das dívidas que foram securitizadas e dos financia- com o pequeno contribuinte e mais com as grandes
mentos pelos fundos constitucionais. Isso é um con- fortunas, em combater a sonegação, expandir as ba-
tra-senso, quando se busca atender aos pequenos e ses tributárias, em acabar com as renúncias fiscais,
microprodutores rurais afetados pelas secas. Que etc. As empresas e o capital estrangeiro deveriam sub-
haja discussão do impacto, senão anistia. O que pro- meter-se ao poder da soberania nacional e obedecer a
pusemos foi apenas um rebate parcial e a prorroga- diretrizes e metas bem definidas, com fiscalização efe-
ção dos débitos. tiva, leis mais pesadas e punibilidade.

O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PPB - SC. Sem re- Preocupa-me ainda a reforma agrária, a rees-
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. truturação e resgate da saúde, da educação, da in-
Deputados, apesar de concordar que o Brasil pre- dústria, enfim, definitivamente, tenho sentido dificul-
cisa de reformas estruturais urgentes e de ter apoia- dade em compactuar com tanta segurança e certeza
do o Govemo por diversas vezes em sua tentativa de que o País está em seu prumo, caminhando a
de retomada do progresso e do desenvolvimento, passos largos em direção contrária aos países que,
devo reconhecer que me encontro apreensivo com o como os Tigres Asiáticos, quebraram.
teor das últimas medidas adotadas pela equipe eco- Espero estar equivocado, mas tenho a impres-
nômica do Governo: o chamado Pacote Fiscal. são de que o País está perdendo o controle e que

Mas ainda pelo fato de que o Congresso Nacional medidas vêm sendo tomadas de forma impulsiva,
será cobrado pela sociedade a posicionar-se diante descontroiada. E ainda que as intenções sejam
dos pontos do referido pacote - aliás, polêmico, em boas, ainda que se esteja buscando um salvamento
quase sua totalidade - sem que os Parlamentares desesperado ta um Bl'Sl.sií lançado no meio de um re-
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demoinho, ainda assim deveríamos parar por alguns Partamos do princípio da reciprocidade estrita,
segundos antes de tomar qualquer iniciativa para da contrapartida, das câmaras de compensação!
concatenar as idéias, voltarmos ao passado e nos Não é assim que agem a maioria dos países desen-
lembrarmos das situações periclitantes pelas quais volvidos, em especial os Estados Unidos? Afinal,
já passamos. não entra nenhum produto brasileiro em seus territó-

Já nos lançamos antes, há alguns anos, ao ca- rios sem que venha a sofrer inúmeras restrições e
pital estrangeiro, e o País foi deixado às moscas taxações, sem que regras bem definidas imponham
(lembremo-nos da Light no Rio de Janeiro), até por os produtos que teremos que engolir, como no caso
isso adotamos o modelo americano das estatais, do dos computadores e sua tecnologia. Vamos inserir
protecionismo e do paternalismo subsidiário do Esta- filtros das importações, medidas fitossanitárias, me-
do, recorremos antes ao FMI e nossa dívida extema didas de controle de normas de produção, como o
quadruplicou-se, o PIB foi reduzido, a inflação tornou- ISO-9000, medidas de controle da qualidade final
se um tiranossauro faminto, vieram o desemprego, a dos produtos, medidas antitruste e antidumping
evasão rural, o inchaço das cidades, a violência urba- (obviamente extra-MERCOSUL).
na, a sonegação, a especulação, a evasão das divisas, Vamos estancar as saídas de divisas e as
a queda na produção, a derrocada da indústria... O grandes remessas para o exterior - ,cobremos um
quadro que pinto se parece com o atual? Pois é, e IOF punitivo, mais ou menos no mesmo patamar a
V.Exas. entendem o que quero dizer. Temo que este- ser alcançado progressivamente pela desvalorização
jamos entrando num túnel de retrocesso, temo que o do real. Aliás, essa é a única forma, a meu ver, de
Governo não se tenha dado conta disso. resolver o problema das contas correntes e dos juros

Não que não concorde com a abertura do mer- altos, já que o aumento, mais uma vez, da carga tri-
cado, com as privatizações, com a diminuição do pa- bU!ária ao contribuinte - al~ás, a~ pequeno contri-
ternalismo do Estado, mas o modelo que vem sendo bUlnte - acabará por conduzir o PaIs para o aumento
adotado pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, da economia informal, e, portanto, da redução das
com o perdão da falácia, foge, em muito, à realida- arrecadações, da sonegação e de uma inevitável re-
de, às necessidades e ao gigantesco potencial eco- cessão como jamais se viu na história brasileira.
nômico do País. Até agora tudo tem sido feito à re- O Governo perdeu a oportunidade de desvalo-
velia da própria soberania do Estado. Tudo muito rá- rizar o real no início do Plano, quando tinha credibili-
pido, sem contrapartida, sem negociação, e o Brasil dade no mercado internacional. Hoje a mesma está
é muito mais forte para negociar do que vem mos- abalada. Precisamos pagar juros altos para manter a
trando! O Governo, em busca de soluções rápidas, nossa reserva cambial. O nosso PIB não só foi redu-
está cedendo às pressões daqueles que vêem no zido nos últimos quatro anos, como nossa economia
Brasil uma verdadeira ameaça à sua própria sobera- não deve crescer mais de 1% no próximo ano. Na
nia, ao controle quase irrestrito do mercado interna- verdade, não sabemos o que estamos pagando!
cional - que o digam os Estados Unidos e a União E agora, neste exato momento, deparo com o
Européia. que considero o maior dilema para o Congresso Na-

A equipe econômica do Governo que me per- cional: se.~ão votarmos o. pacote, poderemos ser
doe, mas poderiam ser mais tranqüilos e mais sen- responsabIlizados pelo seu inSucesso. Mas, e se vo-
satos! Em vez de pagar juros abusivos a agiotas in- tarmos favoravelmente às medidas e o Governo esti-
ternacionais, deviam aplicar esse mesmo dinheiro ver errado? Pensemos nisso.
em incentivos internos, aplicando-os na agricultura e O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT - SP.
na indústria, fazendo com que voltemos à situação Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
de grandes produtores ao invés de grandes importa- Srs. Deputados, meu pronunciamento hoje é no sen-
dores de produtos e matérias-primas que poderiam, tido de analisar a situação do Gen. Pinochet, que co-
porque já o foram, ser de origem nacional. O mandou durante muitos anos uma das ditaduras
BNDES, em vez de financiar privatizações, nas mais sangrentas que a América Latina viveu e hoje
quais o dinheiro público acaba· indiretamente pagan- se encontra detido em território britânico a espera do
do para que empresas estrangeiras comprem as julgamento de um pedido de extradição feito pelo
nossas próprias empresas, por que não financia pe- Governo da Espanha.
quenas e médias empresas privadas, para que as É evidente, Sr. Presidente, que a questão do
mesmas possam produzir mais, exportar mais e in- julgamento dos delitos tem como competência pri-
crementar nossa economia? meira o local onde foram praticados. Mas é Inegável
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que, com o avanço do Direito Internacional, muitos zer, em nosso País, justiça à memória desses nos-
dos delitos cometidos, num determinado território, sos companheiros mortos.
praticados contra estrangeiros e nacionais, produ- Quero dizer a V. Exa. que reconheço que a
zem efeitos jurídicos e processuais em outras nações. prioridade do processo de julgamento é o territó'lo

Nós, aqui no Brasil, que temos uma Secretaria chileno. Mas como nacionais foram exterminados
Nacional de Direitos Humanos, que temos um Plano nesse país, as nações dessas pessoas têm o direito,
Nacional de Direitos Humanos, que conseguimos ci- pelas normas internacionais de direito universal, de
catrizar as feridas do nosso próprio regime militar e a buscar o reconhecimento e trazer os criminosos para
dor da lembrança das nossas próprias vítimas, tam- o banco dos réus no território nacional.
bém tivemos vítimas brasileiras em território chileno, ~ isso que peço, sugiro e requeiro ao Govemo
no governo e a mando do Gen. Pinochet. brasileiro que faça já, a fim de se alinhar às nações

Neste momento, Sr. Presidente, quero fazer democráticas do mundo.
uma homenagem aos brasileiros assassinados em O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Sem revi-
territqrio chileno por motivação exclusivamente políti- são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Sra. Depu-
ca, a mando e com a participação do Gen. Pinochet. tados, o Conselho Monetário Nacional detenninou a
São eles: Jane Vanini, Luiz Carlos de Almeida, Nel- redução dos juros de referência da economia do pa-
son de Souza Kohl, Túlio Roberto Cardozo Quintilia- tamar de 49,75% para 42,25%. O mercado tinha ex-
no e Vânia José de Mattos. pectativa de uma redução bem maior do que esta.

O engenheiro Túlio Roberto Cardoso Quintilia- Esses juros, que considero criminosos, consti-
no morreu nas dependências do Quartel General de tuem o elemento principal da profunda crise financei-
La Guardia, em Este, logo após o golpe militar. Sua ra e fiscal em nosso País, de tal modo que (I ajuste
mãe, Sra. Nairza Saraiva Cardozo, desde aquele fiscal, proclamado pelo Governo como a salvação da
momento vive atrás do atestado de óbito, atrás da lavoura, vai tomar-se absolutamente inót.;uo, pois
confirmação do assassinato do seu filho, sem poder, dentro de alguns meses estaremos de novo às vol-
inclusive, tomar as medidas mais comezinhas, como tas com a necessidade de um novo ajuste fiscal, ele
a abertura de um inventário, o estabelecimento da um novo aperto.
sucessão familiar, e não tem indenização. Considero que este é o principal problema do

Dulce Ana Vanini é irmã de Jane Vanini, estu- País. A recessão que se avizinha assombra o sono
dante mortá no dia do golpe; Maria José Fischer de dos brasileiros. A crise de desemprego é iminente.
Mattos é esposa do Capitão da Polícia Militar do Es- Nosso País vai mergulhar num processo de desa-
tado de São Paulo Vânia José de Mattos, que, bani- gregação social que nos preocupa, principalmente
do do território nacional pelo Ato Institucional n2 5, porque a desagregação social constitui-se num (;;211-

vítima da ditadura militar brasileira pela expulsão, re- do de cultura extremamente preocupante do ponto
fugiou-se no Chile e foi morto nas próprias dependên- de vista da estabilidade das instituições democráticas.
cias do Estádio Nacional do Chile, no dia do golpe. Vivemos um período de graves dificuldades,

Construímos alternativas para o povo brasilei- estamos numa encruzilhada. E é preciso lembrar
ro, a cicatrização das nossas próprias feridas emer- que quem colocou o País nessa encruzilhada foi o
gidas durante os 21 anos de regime militar; indeniza- Governo do Sr. Cardoso. Não o chamo de Mr. Car-
mos as famílias dos desaparecidos e dos mortos; doso porque talvez signifique um desrespeito ao
acabamos de anistiar, suspendemos os atos institu- Presidente da República, mas na verdade é mais
cionais e produzimos a Lei de Anistia e a Lei da charmoso chamá-lo assim, porque globali7.<i o nome
Concórdia. Neste Parlamento, existe um sem-núme- do Presidente, alinha o nome de S.Exa. com a mo-
ro de Deputados do mais alto gabarito que sofreram demidade. ~ assim que BiII Clinton chama Fernando
perseguições e punições durante o nosso regime mi- Henrique Cardoso: Mr. Cardoso.
Iitar. Recuperamos nossa identidade, nossa cidada- Esse senhor e sua política econômica estão
nia, mas ainda temos uma dívida para com os nos- colocando o País no despenhadeiro. Estamos diante
sos companheiros que morreram em território chileno. de um impasse, e os arautos da política econômica

Portanto, acho que o Governo brasileiro deve- vendem à Nação a idéia de que o Brasil não tem ou-
ria pedir a extradição de Pinochet, somar-se aos Es- tra alternativa a não ser esse ajuste fiscal em curso.
tados Unidos, à Espanha, à França e à Suécia, paí- Pois bem. Achamos que há, sim, altemativSls.
ses que também tiveram seus nacionais extermina- ~ preciso dizer à Nação que não há uma IJnica solu-
dos em território chileno, para que pudéssemos fa- ção para o impasse que este Governo criou, para



Já tivernos oportunidade, em outras ocasiões,
de comentar a falta de água potável em nosso Esta
do. Aliás, em Campina Grande, ÍJma cidade com
mais de 300 mil habitantes, o abastecimento d'água
está sendo reduzido.

O abastecimento de Campina Grande é feito
através da Barragem de BoqueiráQ, que tem capaci
dade de armazenamento em tomo de. 580 milhões
de metros cúbicos de água. Hoje sua capacidade
está reduzida a 160 milhões de metros cúbicos de
água. Em função dessa redução, o órgão responsá
vel pelo seu abastecimento, no caso al CAGEPA, já
autorizou o racionamento. Este é o prim~iro item.

Em torno do segundo item já existe uma preo
cupação. Ontem, tivemos oportunidade de receber
algumas correspondências de várias Câmaras Muni
cipais cujo teor é exatamente a preocupação com a
desativação das frentes produtivas, que será autori
zada no dia 30 de dezembro. Haverá também a de
sativação da distribuição das cestas básicas, o que,
no caso, já preocupa, uma vez que não há perspecti
va de inverno. Conseqüentemente, se não existe in
dicador algum que nos leve a acreditar que haverá
inverno naquela região, as Câmaras Municipais já
estão preocupadas com a desativação da distribui
ção das cestas básicas.

Existe outro problema, Sr. Presidente. V.Exa.
sabe - e sabe muito bem, uma vez que é ex-funcio
nário do Banco do Nordeste e um dos defensores
dos inativos daquela instituição - que existe um pro
blema muito sério. Vários pequenos e microempre
sários, produtores, tiveram custos para fazer proje
tos, até para a aquisição de ração, a fim de manter
seu pequeno rebanho. No caso do nosso Estado, a
Paraíba, esses projetos foram feitos pela EMATER.
Todos foram aprovados pelas agências locais do
Banco do Nordeste. Mas, infelizmente, esses recur
sos ainda não foram liberados.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ARUNDO CHINAGUA (PT-SP. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a imprensa noticia hoje - e ao mesmo tempo
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esta bomba de efeito retardado que este Govemo Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
colocou no colo dos brasileiros. É preciso dizer que O SR. ARMANDO ABrLlO (BlocolPMDB-PB.
é possível, sim, encontrarmos outra alternativa. Até Se"" revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
o Deputado João Pizzolatti, membro da base do Go- SIT... Deputados, várias vezes tenha tido oportunida-
verno, acabou de fazer um discurso neste Pequeno de (>e vir a esta tribuna para comentar a seca que
Expediente oferecendo alternativas. A alternativa, est havendo no Nordeste, principalmente no Estado
por exemplo, de enfrentar o problema da dívida ex- da Paraíba.
terna. O Brasil hoje precisa recorrer ao Fundo Mone- Como nordestino, V.Exa. sabe, e muito bem,
tário Internacional'para tapar o buraco das contas que os efeitos dessa seca são terrivelmente dano-
externas. sos.

É preciso fazer uma operação-ponte entre a
grave crise fiscal que o Brasil atravessa e o futuro,
para recuperar a perspectiva de um crescimento
sustentado da economia. Só que essa operação
está sendo feita com o aval do Fundo Monetário In
ternacional, que sabidamente possui uma política
que conduz o País à recessão. Ora, a recessão é o
pior dos mundos. Poderíamos encontrar uma solu
ção alternativa, por exemplo, a centralização do
câmbio, a renegociação da dívida de curto prazo, o
rebaixamento simultâneo das taxas de juros, que in
cidem sobre a dívida interna de forma dramática.
Essa queda de 7,5% dos juros é pífia. Ela não vai re
solver o principal problema das finanças públicas,
que vai continuar se agravando e continuar a exigir
da Nação um sobreesforço que ela não tem condições
de suportar. Este é o problema. O desemprego, o
congelamento dos salários do funcionalismo público,
a deterioração dos serviços públicos, principalmente
na área de saúde e de educação, tudo isso poderia
ser evitado se o Governo tivesse a coragem de rom
per suas amarras com a banca internacional.

O Governo só não muda a sua política de juros
porque não quer, porque tem compromissos assumidos
com a banca internacional, os quais não convém ao G0
verno desamarrar. Só que essa atitude intransigente, tei
mosa e antipatriótica do Governo coloca. o País na
amargura, na perspectiva da desagregação social.

É preciso dizer alto e bom som: há alternativa,
sim! Há alternativas concretas que fariam a ponte
com o novo momento do País, que terá evidente
mente de fazer a reforma tributária. V.Exa, Sr. Presi
dente, que preside a Comissão Especial da Refor
ma Tributária, sabe muito bem que este País precisa
de uma reforma tributária. Aliás, esta deveria ter sido
a primeira reforma estrutural a ser votada nesta
Casa.

Infelizmente, o Govemo, com sua arenga, com
sua procrastinação teimosa, coloca hoje o País nes
se impasse dramático que temos obrigação de de
nunciar nesta Casa. Não apenas de denunciar, mas
também de dizer que há soluções, há altemativas.



Novembro de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 13 25(

ressalva que as notícias não são confirmadas - o se- Hoje o colunista Jãnio de Freita.s diz, tal COI
guinte: -Cópia de fax liga Motta a empresa no Cari- diziam nossas avós: -Quem não dev,a não teme-,
be- (Folha de S.Paulo). Foi noticiado também que caracteriza como incoerência dexsignar o Minist
essa empresa existe de fato e tem registro no Cari- Chefe da Casa Militar para a fiscalização do Poe
be. Segundo informações da imprensa, o fax é data- Executivo.
do de 1994. Ele também questiona, na minha opinião cc

A Proeuradoria~Geral foi acionada, a imprensa razão, que, se o Ministério Público, na pessoa do :
está trabalhando no caso. A Câmara dos Deputados Procurador-Geral, fizer uma intervenção - emborE
deve responder à seguinte pergunta: -Não devemos Presidenta da Associação do Ministério Público
fazer nada?- nha denunciado que o Sr. Geraldo Brindeiro traVE

Longe de nós fazermos a acusação infundada trabalho daquele ó.rgão -, o Gabinete Militar não a
de que este dossiê que se torna público aos peda- rá,. uma ve~ que já_pa~sou a bola para. frente,

. '. seja, conclUIU que nao fizemos nada, assim come
ços, seja de fato verdadeiro. Mas a mesma cautela M' . té' P ,bl" C f A • à P r' F d
de não afirmar que isso é verdade só pelo fato de t Ims n~ u IC~ om re erencla . o ICla e el
existir nos obriga a, no mínimo, imaginar que é nos- eremos. e agua ar. .
sa responsabilidade apurar os fatos, porque a verda- POIS ~m, com a mesma I~s~ra, :om.a mesl
de interessa à Nação brasileira, principalmente aos resp?n~abllidade de quem decidiu nao divulgar
que foram citados. Aliás, chamo a atenção para o denuncl~s se~ p~vas, qu~remos cobrar .do ~ov,
fato de que o senador Antonio Cartos Magalhães, no uma Jnvestlg~çao a p~rtlr do Poder LegislatiVO.
quando perguntado sobre o assunto, disse que o Sr. Era o que tinha a dizer. .
Paulo Maluf, Presidente Nacional do PPB, havia er- O SR. AIRTON, DIPP (PDT-RS. sem revls
rado e não poderia ter feito aquilo. Mas S.Exa. não do orador.) - Sr. PreSidente, Sras. e Srs. Deputadl
disse que desconhecia o dossiê, muito menos que de 1986 a 1989, o então Governo Federal adotou
era tudo mentira. gurnas medidas fiscais que visavam refrear o com

. . , . mo e equilibrar suas contas internas.
Alé,:" .diSSO, nem o PreSidente da Repubhca, Uma dessas medidas foi o empréstimo comp

nem o ~Imstro Jo~ serra: n~~ mesmo o.Govema- sório, que arrecadou dos cidadãos brasileiros me
dor Máno. Covas citara~ JUdlClal~ente a Impr:nS:á tante aproximado de 10 bilhões de reais, fruto da c
que, ao d~ulgar o dossiê, ressa ando q~e nao. brança do referido tributo sobre a compra de veíc
comprovaçao, embora os docume~tos eXI~t~m,. e~l- los e combustíveis.
dentemente passou para a populaçao braSileira Idéia ..
falsa ou verdadeira de que o Presidente da Repúbli- Nes~ períod~, mediante ~ecl'Elto-lel., o GOVI
ca, o Sr. Ministro, e não sei quem mais, teriam di- no anunciou à ~a~o a devolu~o gradativa dess
nheiro no exterior através dessa empresa. recursos aos cldadaos, por meio de títulos. Infel

, mente, com o passar dos anos, t3SSes recurs
Ontem, na Comissão de Fiscalização Financei- apropriados indevidamente pelo Governo Fede

ra e Controle, a Deputada Marta Suplicy apresentou não foram restituídos à população bmsileira.
requeriment? _rigorosam.e~te simp~es, sugerindo Há algum tempo entrei com requerimento nE
àquelà_Comlssao ~ue ~llCitasse as fitas, no caso da ta·Casa solicitando que o Ministério da Fazenda
g~vaçao na Pre.sidênc~ do B~DES, be~ como c6- manifestasse sobre o assunto. Recebi a resposta
pia. d~sse dosslê, assim apeh~ado. POIS bem,. ~ Banco Central, por intermédio daquele Ministério,
malOna dos D~utados que apól~m o Governo reJ~I- que o Governo está aguardando él aprovação
tou esse requen~nto. E o Preside~e ~esta sessao Projeto de Lei n2 4.382, de 1994, de autoria do pl
sabe. - ~tuamos Juntos na,9uela Coml~o - que uma prio Poder Executivo, pelo Congresso Nacional,
CO~ISS8? Pe_rmanente nao tem pratICamente PD?er fim de que todos aqueles que adquiriram comprO'
de Investlgaçao. Portanto, o que se buscava era slm- damente nesse período combustíve~ e veículos ~
plesmente uma cópia do dossiê, o que não foi permi- jam ressarcidos.

tido. Sr. Presidente, estamos encaminhando ex~
Creio que os Deputados da base do Govemo diente ao Presidente e aos Líderes da Casa e

devem refletir que a divulgação dessa suspeita, des- Presidente do senado Federal, para que possam
58 dúvida, para dizer o mínimo, atinge toda a soeie- colocar urgentemente em pauta esse projeto q
dade brasileira, porque todos os noticiários abordam viabiliza a restituição desses recursos aos cidadãc
o tema. porque não é possível que o próprio Governo, t
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zeloso na arrecadação fiscal, nos cortes fiscais, não enfrentando o caos nas áreas de saúde, previdência,
possa devolver ao povo brasileiro aquilo que lhe per- habitação e serviço social.
tence. Queremos que, ao 'longo dos próximos anos, O motivo é simples de ser explicado. O Brasil,
gradativamente, em moeda corrente, esses recursos que sempre foi um país de jovens, envelhece mais
estipulados hoje em aproximadamente 10 bilhões de rápido do que o previsto. A razão é o aumento da
reais sejam devolvidos à sociedade. expectativa de vida, combinado com o decréscimo

Outro assunto, Sr. Presidente, que também surpreendente da taxa de fertilidade, em decorrência
gostaria de comentar é referente à iniciativa dos De- da opção feminina pela esterilização cirúrgica.
putados Paulo Paim, do PT, e Amaldo Faria de Sá, Sendo assim, de 1970 a 2000 se constatará
do PPB paulista, que estão requerendo junto ao Tri- um aumento de 14% na pópulação brasileira, en-
bunal de Contas da União a apuração de irregulari- quanto que a população idosa aumentará quase
dades na transferência de recursos à seguridade so- 110%. Em 1900, a expectativa média de vida dos
cial. Esses recursos são arrecadados, mas não são brasileiros era de 33,7 anos; em 1995, foi de 67, e
aplicados, especialmente na Previdência Social. A no ano 2000 o brasileiro poderá esperar, ao nascer,
denúncia foi feita pela Associação Nacional dos Fis- ...uma vida média de 72 anos. Isso é bom, mas trará
cais de Contribuições Previdenciárias - ANFIP, que sérias mudanças de perspectiva.
indica alguns números alarmantes em relação aos Atualmente com apenas 8% da população na
desvios que estariam sendo cometidos pelo próprio terceira idade, o Brasil já enfrenta sérios problemas
{3ovemo Federal, do Sr. Femando Henrique cardoso. no financiamento da previdência pública. No ano de

Faço questão, Sr. Presidente, de citar aqui al- 2025, teremos 15% de nossa população em idade
guns dados. De acordo com a ANFIP, esses recur- avançada, fora do mercado de trabalho, exigindo
sos não estão sendo. aplicados na Seguridade mais recursos não só dos sistemas de aposentado-
Social. ria, mas também dos sistemas de saúde, públicos ou

Em 1997, a seguridade social arrecadou n bi- privados.
Ihões, 985 milhões de reais. Para a Previdência, É sempre bom lembrar que a Constituição obri-
saúde e outras despesas referentes à seguridade, ga o Estado a garantir a saúde e o bem-estar dos ci-
somente foram alocados 71 bilhões e 57 milhões. dadãos. Essa obrigação, independentemente da
Portanto, o Tesouro Nacional ficou, na realidade, abrangência da agenda privatizante do atual Gover-
com aproximadamente sete bilhões de reais. no, toma mais pesada a cada dia, Sr. Presidente.

Mas é inarredável.
Outro dado relevante diz respeito aos repasses

de valores da COFINS. Segundo o Tesouro Nacio- O Sistema Único de Saúde não está prepara-
nal, houve o repasse de 8 bilhões, 486 milhões de do, nem do ponto de vista médico, nem do ponto de
reais. Contudo, o fluxo de caixa do INSS, conforme vista financeiro, para suprir as necessidades especí-

ficas dos idosos. Essas necessidades são maisdenúncia dessa associação, aponta tão-somente o
recebimento de 942 milhões de reais. Sumiram, por- complexas, e mais freqüentes do que as necessida-
tanto, aproximadamente 5 bilhões de reais. des dos mais jovens. O envelhecimento cerebral, as

doenças cardiocirculatórias, o câncer, a depressão e
Sr. Presidente, queremos que o Tribunal de uma infinidade de outras doenças degenerativas im-

Contas da União aprofunde esse estudo e o exami- p1icam altos gastos hospitalares com intemações e
ne. Caso haja alguma irregularidade, esta Casa de- tratamento fannacológico.
verá adotar medidas para que isso seja sanado e Ora, por enquanto existe um número suficiente
que sejam punidos os gestores públicos referentes a de contribuintes ativos da previdência para sustentar
essa situação. nossos idosos. Mas daqui a 25 anos eles terão do-

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia brado, em termos proporcionais, e será o caos, a
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. menos que o Governo comece, desde já, a progra-
Deputados, são muitas as dificuldades que os idosos mar um redirecionamento dos recursos federais para
enfrentam neste País. Infelizmente, elas tendem a a área da saúde, principalmente para as patologias
aumentar. comuns aos idosos.

O Governo Federal nunca tomou providências Não falo aqui apenas de programas estrita-
destinadas especificamente a melhorar a qualidade mente médicos. Refiro-rne também à formação de
de vida dos anciãos. Necessita, porém, fazê-lo ur- psicólogos, assistentes sociais e todos os especialis-
gentemente. caso contrário, em breve estaremos tas, necessários ao funcionamento de uma socieda-
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de fundamentalmente diferente daquela que, até quatro. Vou ser taxativo: não há, não existe. A partir
hoje, habitou as terras brasileiras. daf, temos de identificar com clareza - as identifica-

Tudo indica que a vida nas grandes cidades no ções se dario de maneira bastante célere... E, dite-
próximo milênio, com mais idosos e menos crianças, renciando minha posição daquela aqui exposta pelo
tenderá a agravar ainda mais o fenõm8no da desin- Deputado Arlindo Chinaglia, que não crer nem no
tegr&Çio familiar, deixando os cidadãos mais soIitá- Ministério Público, nem no Departamento de Polícia
rios. Ora, não podemos admitir, em sã consciência, Federal, devo dizer que foi através da apuração da
que a carência por convfvio social leve o Brasil ao PoIfcia Federal que se chegou a derrubar o Presi-
ponto em que o Japão chegou. Naquele pafs, agên- dente Collor. Tudo COf1l89OU ali.
cias alugam o serviços de atores para representar o Ao contrário de se Imaginar que possa haver
papel de filhos carinhosos, esposas atenciosas, avós alguma peia à açlo do Ministério Público, temos a
sonidentes, etc., de modo que os anciãos - pelo me- dizer que há nesta Casa até quem reclame do ex-
nos os endinheirados - podem simular vivências cesso de poder de que dispõe hoje cada Procura-
como um piquenique em fam"ia, por exemplo. dor de Justiça. Não existe, portanto, a menor pos-

Evidentemente, não podemos esperar que as sibilidade de alguém impedir a apuração dos fatos,
forças invisfveis e perversas do mercado cuidem do e muito menos uma pessoa honrada como o Or.
bem-estar dos idosos e da sociedade. É necessário Geraldo Brindeiro refrearia a ação do Ministério
um mfnimo de orientação estatal, para que o Brasil Público. Temos todo interesse em que se chegue
não fique perdido em meio ao turbilhão da Iivre-com- à exposição da verdade da maneira mais crua e
petição. Pois nesse turbilhão, Sras. e Srs. Deputa- mais pura.
dos, os idosos são refugo. A não ser que adotemos Repito: não há tal empresa; isso é mentira, que
outra visio da sociedade, e abandonemos o dogma parte dessa mente doentia, que acaba de perder as
de que no mercado residem as soluções para nos- eleições em São Paulo; parte de uma mente doentia
80S problemas sociais. que se acumplicia com figuras do seu próprio e bai-

Proponho, portanto, uma visão não mercadoló- xo calbre moral. Não há tal empresa. E é a partir
gica da sociedade. Há valores que não podem ser daf, que COI1'I89O, agora, a repor a verdade dos fa-
regidos pela lei da oferta e da procura. Não se pode tos. Temos, por exemplo, o advogado Howard Whit-
tolerar o sofrimento dos idosos em nome do aperfei- ney, que pertence a um escritório muito famoso nos
çoamento do sistema de saúde ou da Previdência. Estados Unidos, o Arnold & Porter. Ele nega que te-
Pelo menos nesse campo, todos concordamos que nha, em algum momento de sua vida, conhecido o
é necessária a presença reguladora do Estado. Esta Sr. Sérgio Motta, Ele nega, Sr. Presidente, Sras. e
é a concIamaçio que faço a esta casa: assumamos Srs. Deputados.
nosso papel, deixando de lado a visão do salve-se Levando em conta que esses parafsos fiscais
quem puder, a visão da sobrevivência dos mais for- foram feitos para proteger corruptos e não para exi-
teso Deixemos essa visão ao mercado, que é neces- bi-Ios, que foram feitos para esconder corruptos e
sério e bom para criar 8$ riquezas. Para distribuir es- não para mostrá-los, é muito fácU alguém tentar jo-
sas riquezas, e para criar homens, o Estado, com to- gar essa nuvem de fumaça, procurando dar a enten-
das as suas imperfeições, ainda é a melhor institui- der que, por trás do que não há, haveria algo a en-
ção disponfvel, depois da famOia. volver o mais alto escalão da República, colocando

O SR. ARTHUR VIRGrUO (PSOB - AM.) - Sr. em risco - e seria esta a funesta intenção de quem
Presidente, Sras, e Srs, Deputados, inicialmente perpetrou essa barbaridade - a própria estabilidade
agradeço a 'proverbial generosidade dos Deputados poIftica da Nação, num momento de grave crise eco-
Adroaldo Streck e Welson Gasparini, que me possi- nOmica, que tem de ser enfrentada aqui e lá fora por
birltaram falar nesta sessão. um Governo inteiro, que disponha de credibilidade

Vou fazer pronunciamento incisivo a respeito intema e extema para tocar adiante esse ambicioso
de todo esse quadro que envolve suposta empresa projeto de reforma e de ajuste fiscal, que será ras-
no exterior que teria comó titulares figuras da impor- ponsável pela queda dos juros e pela retomada do
tAncia do Presidente da Republica, do Governador desenvolvimento econOmico auto-sustentado.
de São Paulo, do Ministro da Saúde e do falecido Por isso, Sr. Presidente, de maneira bastante
Ministro das Comunicações, Sérgio Motta. incisiva, vou repetir pela terceira vez - se é que esta

A primeira afirmação, Sr. Presidente, é cristali- já não é a quarta -, como repetiria pela oitava, ou
na: não há tal empresa em nome de nenhum dos pela milésima vez: não há tal empresa, não há na-



Encerro, repetindo incisivamente: não há tal
empresa. Não há legitimidade nisso e, portanto, não
há tal escândalo. Há, isto sim, uma tentativa de se
fazer escândalo em cima de algo que é mentiroso. É
com toda essa convicção que digo: não há tal em
presa e, portanto, não há tal escândalo.
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nhum gesto na vida desses quatros homens públicos O .SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL.
de que seus familiares se possam envergonhar. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

i Vamos então a essa montagem grosseira, que Sras. e Srs. Deputados, a gerência do Ministério da
erra nas datas, repete milimetricamente o mesmo ta- Saúde no Estado de Alagoas está extinta desde se-
manho de assinaturas e tenta comprometer os Srs. gunda-feira. Com a extinção, deixam de funcionar os
Femando Henrique Cardoso, Mário Covas, José setores responsáveis pela realização de auditorias,
Serra e Sérgio Motta. São sempre os mesmos cali- coordenação de vigilância sanitária, serviço de pes-
bres de assinatura. Sr. Presidente, e bem sabe soai, convênios, fomento, informação e controle de
V.Exa. que, se assinar oito docúmentos, sua assina- dados.
tura será reconhecida por qualquer pessoa com o Os funcionários do escritório do Ministério da
mfnimo conhecimento de técnica bancária, mas difi- Saúde em Alagoas decidiram iniciar um processo de
cilmente ela será exatamente a mesma, do mesmo mobilização da categoria para lutar contra a extinção
tamanho. É uma montagem grosseira. Retirarn-se as de órgãos federais nos Estados.
assinaturas, certamente, de um computador e as co- Para o sindicato do setor, a medida pode rep-
locaram ali. E a grosseria permanece quando se ra- resentar remanejamento, disponibilidade e até de-
ciocina que, se alguém tivesse de cometer esse i1fci- missão de funcionários que atuam na gerência em
to, não iria buscar mais três pessoas para cometê-lo Alagoas. A preocupação é com a garantia de empre-
juntos. Ainda mais pessoas que são companheiras, go dos funcionários, já que a Portaria nl! 3.845 deter-
mas que não têm obrigatoriamente tanta afinidade minou que está proibida a cessão de pessoal para o
entre si, como sempre foi o caso do Presidente Fer- Sistema Único de Saúde - SUS, até a conclusão da
nando Henrique Cardoso e do Govemador Mário reorganização das medidas tomadas pelo Ministério
Covas, que se estimam e se respeitam mutuamente, da Saúde.
que são bons amigos" São amigos, mas jamais para A partir da decisão do Govemo Federal de ex-
montarem um negócio juntos, se tivessem de fazê- tinguir escritórios regionais do Ministério da Saúde,
lo; jamais para comprarem juntos uma fazenda, os cerca de duzentos servidores em Maceió estão
como Sérgio Motta comprou uma ao lado de Feman- sendo remanejados para outros órgãos. O pessoal
do Henrique Cardoso. Isso é uma grosseria, algo que atua na Vigilância Sanitária, por exemplo, foi
que deve ser repudiado pela Nação, algo que é re- deslocado para trabalhar na Fundação Nacional de
pudiado veementemente pelo PSDB, algo que é re- Saúde. Já os funcionários lotados no setor de infor-
pudiado veementemente por mim, como Secretário- mática passaram para o DATASUS. O restante de-
Geral desse partido. les deve aguardar novos remanejamentos.

Vou repetir: não há tal empresa. O que há é uma Essas medidas vão repercutir fatalmente nas
mente doentia, que não deve ser estimulada nem mes- atividades desenvolvidas em prol da população.
mo pelo NdenuncismoNviciado de alguns que não fa- Grave, mais grave ainda, Sr. Presidente, é que
zem outra coisa nesta Casa a não ser viver e1eitoral- outras repartições federais estão sendo extintas ou
mente do NdenuncismoN, numa hora em que o Pafs reduzidas em suas atividades funcionais e adminis-
precisa do máximo de unidade, em tomo da melhor trativas em Alagoas. Consta que o esvaziamento
perspectiva de safda da crise econômica que o aco- dos órgãos federais é algo estarrecedor. Estranho é
mete. Essa crise econOmica tem de ser resolvida pelo que não se explique à população e às autoridades
ajuste fiscal, pelo prosseguimento das reformas, pelo do Estado e, mais sério ainda, que os órgãos repre-
reforço de nossa credibilidade extema e, sobretudo, sentativos da sociedade civil não adotem providên-
por nossa capacidade de, internamente, oferecer as cias no sentido de trocar informações e, se for o
soluções que nos vão tomar um pafs cada vez mais caso, de denunciar esses fatos.
fortalecido perante os foros intemacionais. Dizem que esse esvaziamento está atingindo

Ministérios como o de Minas e Energia, o das Comu
nicações e o da Fazenda em suas representações
ou escritórios instalados em Maceió. Junte-se a isso,
Sras. e Srs. Deputados, o fato de que já perdemos o
banco do Estado, o CESEC do Banco do Brasil e a
Companhia de Energia Elétrica, CEAL, esta última
em processo de privatização acelerado e, diga-se de
passagem, polemizado.
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Creio ser importante que os organismos da so- rais, de um total de 513. Hoje, não há trabalho nesta
ciedade civil de Alagoas se articulem urgentemente Casa, apenas alguns discursos como este, limitados
com a classe política, o empresariado e os trabalha- a cinco minutos, sem apartes, pronunciamentos fei-
dores para estancar essa sangria. tos mais como um desabafo, uma ligeira prestação

Tem de ser - estou certo - para já, porque, se de contas para a consciência. Hoje, nenhuma delibe-
demorar, será tarde demais. ração de importância será tomada.

Era o que tinha a dizer. Ontem, 513 Deputados estavam convocados
O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP. Sem para deliberar sobre quatro medidas provisórias que

tevisão do omeIor.) - Deputado Paulo Lustosa, i1k:iahlente há mais de q~at~ anos foram assinadas pelo Presi-
cumprimento V.Exa., Presidente da Comissão de Re- dente da Repubhca.
fonna Tributária e que coincidentemente preside a ses- A Constituição é clara: o Presidente da Repú-
são neste momento, por sua indiscutível preocupação blica emite medidas provisórias em caso de extrema
com a causa do Movimento Municipalista Brasileiro e a urgência e importância para a Nação. No entanto,
situação dos Prefeitos do Brasil. dezenas, centenas de medidas provisórias tramitam

Ontem, em reunião da Comissão, foi dada às há dois, três, quatro, cinco anos, e esta Casa não
lideranças municipalistas a oportunidade de mostrar delibera sobre elas. Ora, existe uma incoerência ter-
aos integrantes da Comissão, cujo Relator é o Depu- rível: ou são medidas de extrema urgência e impor-
tado Mussa Demes, a situação difícil em que se en- tância, e então deveríamos deliberar com urgência
contram os Municípios brasileiros e também de soli- sobre elas, ou não o são. Assim vão as incoerências.
citar o apoio de todos para a busca de medidas na Abro hoje os jornais e vejo o Presidente BiII
refonna tributária que venham a fortalecer os gover- Clinton se insurgindo contra a invasão de produtos
nos locais. estrangeiros no mercado americano a preços incom-

Assim, em nome da Associação Brasileira de patíveis com aquilo que é produzido no país. Aquele
Municípios, que tenho a honra de presidir, peço a Presidente reage, a nação reage, e não vão permitir
V.Exa. que receba os cumprimentos de todos os que isso aconteça. A Comunidade Européia se fe-
municipalistas brasileiros e o agradecimento dos cha e não permite a invasão de produtos estrangei-
Prefeitos Municipais por sua conduta na presidência ros. No Brasil, porém, até chupeta de criança esta-
dos trabalhos. mos importando do estrangeiro. O País, com toda

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu gos- essa extensão territorial, está importando leite, arroz,
taria de registrar nos Anais desta Casa a minha frus- feijão, milho, e com isso levando ao desemprego mi-
tração quanto à maneira como funciona, de um Ihóes de trabalhadores.
modo geral, o Partamento brasileiro. Com o seguro-desemprego, o Brasil está pa-

Aqui cheguei há quatro anos, cheio de entu- gando para não produzir. Milhares de trabalhadores
siasmo e idealismo, com vontade de efetivamente vão receber - já estão recebendo - salários do Govemo
participar do processo político e administrativo deste para não produzir, porque estão desempregados.
País. Mas senti uma dificuldade incrível, como senti- Ora, Sr. Presidente, é preciso que se faça urgente"
ram inúmeros idealistas que chegavam a esta Casa. mente um grande debate nacional para verificar o

No começo, chegamos a fonnar um grupo de que está ~rrado nesse modelo econômico que esta-
Deputados recém-eleitos, que tinha a pretensão de mos seguindo.
conseguir mudanças que permitissem a atuação Nesta Casa tenho votado com o Governo.
mais efetiva dos Deputados na busca da concretiza- Acredito que, na maioria das vezes, ele busque o
ção de determinados projetos e idéias. desenvolvimento nacional, mas é preciso rediscutir o

As dificuldades foram enormes. Agora, quase modelo econômico brasileiro.
ao final desta Legislatura, vemos que pouco ou qua- O Brasil fala em exportar, em buscar o merca-
se nada mudou. do de fora, mas abandona o mercado interno, de mi-

Abrimos os jornais, ouvimos as nossas bases e Ihóes de consumidores, aos produtos estrangeiros.
percebemos a gravidade da situação que vive a Na- Essa situação desequilibra a nossa economia e por
ção brasileira no momento atual. No entanto, qual é isso precisa ser corrigida com urgência. Para dar
a participação do Poder Legislativo nessa conjuntu- oportunidade de emprego, é preciso prestigiar a pro-
ra? Hoje é quinta-feira, um dia de trabalho, e vemos dução nacional. É esse o equilíbrio que nossos Mi-
neste plenário apenas uns cinco Deputados Fede- nistros da área econômica têm de encontrar.
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Dessa grande discussão sobre o modelo eco- tam, exatamente para que as pessoas possam ir ao
nômico brasileiro o Congresso Nacional não pode de mercado e fortaleçamos nosso mercado interno e as
forma alguma se alienar, mas é isso o que faz quan- empresas que atuam no Brasil, sejam elas de donos
do delibera apenas um dia na semana sobre essas brasileiros ou de capital estrangeiro, mas que produzem
importantes questões. no País.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Lustosa) - Agra- Venho à tribuna para chamar a atenção do Go-
deço ao Deputado Welson Gasparini as palavras vemo Federal, que só fala em cortar gastos e em au-
com que fez referência a nossa atuação em relação mentar impostos e continua fazendo o povo brasilei-
à reforma tributária e, especificamente, ao problema ro, empresários e trabalhadores, trabalhar para ban-
do Município, uma questão de convicção doutrinária queiros, já que nossa taxa de juros, estabelecida on-
sobre a conformação de um Estado moderno. tem, depois de ser reduzida, ainda é de 43% anuais.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Lustosa) - A Pre- A segunda economia do mundo,> a japonesa,
sidência solicita aos Srs. Parlamentares que venham entende ser importante que as pessoas tenham di-
ao plenário registrar presença. Há na Casa 279 Par- nheiro para alimentar a indústria nacional. Já que
lamentares. A Ordem do Dia só poderá ser iniciada tantos membros da equipe econômica do Governo
no momento em que tivermos no painel o registro do gostam de copiar o que é feito lá fora, que tal copiar
quorum necessário para tal. Já há na Casa quorum boas idéias, corno esta, para que nós possamos ter
para deliberação, mas falta a presença dos Parla- o mercado interno do País fortalecido, o que só exis-
mentares no plenário. tirá se houver produção de riquezas internas. Espe-

O SR. PRESIDENTE (Paulo Lustosa) - Concedo culação financeira não gera riqueza nem emprego.
a palavra ao nobre Deputado Jaques Wagner. Ao contrário, gera a falência da economia nacional,

O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Sem revi- que é o que vem acontecendo.
são do o~dor.) - Sr. Presidente, Sras., e Srs. Depu- Já que não é de minha autoria, não é de autoria
tados, cunosamente, o que vou falar e com~l~men- de um petista _ se fosse idéia de petista logo diriam
tar ao q~e o nobre Deputado Welson Gaspanm a~- que é dinossáurica, protecionista, paternalista -, já
ba de dizer sobre o pro~le~ do ~osso mercado In- que é na segunda economia capitalista do mundo,
temo ~ da nossa produça~ IndustnaJ., , , sugiro que os ideólogos do modelo econômico do

U no Correio Brazillense de hOJe matena as- atual Presidente da República leiam o artigo e, quem
sim intitulada: •Japão distribui vales para a popula- sabe se inspirem no sentido da adoção de medidas
ção gastar-. Serão distribuídos 5,7 bilhões de dóla- men~s coercitivas e recessivas do que as que vêm
res em vales para que a população consuma e, por- bradando com o chamado ajuste fiscal.
tanto, reative o mercado interno. Não é necessário J ' t' ut 't

' a que me res a um mln o, quero aprovei ar
ser um economista de grande calado para entender rabe . D tad L' Ed rd G
que já que estamos numa economia de mercado para pa m~ar o epu ~ UIZ ua, ~ ree-
ou ~ mercado interno existe ou ficamos etemament~ nhal~h pelo diSCUrso ~ respeito, ,dos bra:>J1elros as-
d d t d · rt - s A estão é s'lmples' sasslnados durante a ditadura militar de Plnochet, noepen en es e Impo açoe. qu . Ch'l E d' rd ê '
todo o mundo quer exportar, porque todo o mundo I e. Izer que _conc,o o em g nero, numero e
precisa da entrada de dinheiro. Quem não consegue grau com a sugestao feit~ por S.Exa. d~ ~ue ? Go-
ex rtar sofre as conhecidas cons Oências: de- vemo_se ~ome aos que ~ao quere~ se 1~ls~U1r n~

se~ rego recessão e falência de em:sas, que~toe~ Internas do ~hlle,_mas eXigem ~UStlça e I~-
p " _ demzaçao para seus cldadaos, estrangeiros no Chl-

, O artigo m.e c_harnou a ate~o. H0l;Ne ~quele le, que foram assassinados barbaramente durante
paiS uma ~:aça~ ~~ OposlçaO e Situaçao, e o aquela ditadura, a mais truculenta dentre todas, in-
Governo vaI entao dlStri~lr vale-compras no valor de clusive a brasileira na América Latina.
163 dólares para as famOlas carentes, para que pos- ,'..
sam ir ao comércio e assim reaquecer a economia, Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente.
que está combalida - imagino que essas famOias não O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
se comparem às famnias carentes brasileiras. (PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-

Isso me chama a atenção, porque há, da lavra dente, Sras. e Srs, Parlamentares, em nome da ban-
do Senador Eduardo Suplicy, o já famoso projeto cada do PSDB quero fazer algumas considerações
que institui a renda mínima, que também tenta, sobre a denúncia que está campeando em certos ór-
numa via paralela à que o governo japonês vai ado- gãos de imprensa e, de certa forma, sendo acolhida
tar, colocar dinheiro na mão daqueles que necessi- por alguns adversários do Presidente da República,
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do Governador Mário Covas e de outros integrantes com passado não~recomendável, que tentaram usar
do Governo. esses fatos em proveito eleitoral próprio, mas utili-

É preciso por um paradeiro nessa onda. Du- zando a mão de terceiros, porque sabiam das con-
rante o período eleitoral, ,num momento de reflexão e seqüências que teriam se o fizessem diretamente.
bom senso, os próprios adversários, tanto do Presi- Agora, essa notícia fica circulando como cadáver in-
dente quanto do Governador Mário Covas, entende- sepulto pela mídia nacional e certamente aqui, no
ram não ser cabível acolher tal denúncia pela impro- Congresso Nacional.
priedade, pela flagrante montagem de que era obje- Fica registrada aqui, portanto, nossa manifes-
to, na verdade, numa tentativa de provocar um im- tação de repúdio a todas as pessoas envolvidas nes-
pacto político-eleitoral. ta pretensão de se promover esse escândalo. Nossa

O que causa espécie é que, passado o proces- bancada e, tenho certeza, a imensa maioria do povo
so eleitoral, quando esses fatos já estão sendo in- brasileiro manifestam confiança no Governador Má-
vestigados pela Polícia Federal, quem de direito tem rio Covas, no Presidente Fernando Henrique Cardo-
competência para isso estão inclusive sob a mira do so, no saudoso Sérgio Motta, de quem todos nos or-
Ministério Público Federal, que certamente está a gulhamos, e no Ministro José Serra.
exigir da própria Polícia Federal um celeridade nas Era o que tinha a dizer.
investigações, que esses fatos ganhem mais espaço O SR. PRESIDENTE (Paulo Lustosa) - Esta
nos jornais. A imprensa, com certa afoiteza, gosta de Presidência solicita aos Srs. Parlamentares que se
enxovalhar a honra daqueles que têm honra, sim, a encontram em seus gabinetes e ainda não registra-
preservar; gosta de, eventualmente, tentar denegrir ram presença no painel eletrônico que o façam, por-
.a imagem daqueles que não estão mais entre nós quanto precisamos ainda do registro de aproximada-
para defender sua história de vida, para defender-se mente 23 Srs. Parlamentares para que possamos
desses atos que lhe são imputados, causando certa- dar início à Ordem do Dia, pois existem matérias a
mente um mal-estar generalizado em todo o País, serem deliberadas nesta manhã.
notadamente pelo momento em que vivemos, mas, O SR. PRESIDENTE (Paulo Lustosa) - Conce-
sobretudo, um mal-estar para aqueles que, como já do a palavra ao Deputado Aldo Arantes.
disse e repito, têm honra a defender, têm história ' O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem
para respaldar sua atuação na presente conjuntura revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de di-
e, sobretudo, têm a expectativa de esperança de mi- zer que a Oposição não se utilizou das informações
Ihões e milhões de brasileiros que sufragaram o de que dispunha acerca das famosas contas nas
nome do Presidente da República nas recentes elei- Ilhas Cayman, no momento em que eleitoralmente
ções e também o honrado nome do Governador Má- poderia ter alguma eficácia, por seriedade, por com-
rio Covas. promisso com a verdade. A imprensa e o próprio Go-

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, é preciso vemo reconheceram isso.
pôr um fim nesta situação. Esta Casa não pode Nq entanto, passadas as eleições, Sr. Presi-
transformar-se num centro de fofocas, acolhendo-as, dente, não há como esquecer esses fatos. São de-
tentando inclusive trazer para a arena política a dis- núncias graves. Há indícios de que possam não ser
cussão desses temas que merecem ser investiga- verdadeiras, mas há que se apurar. E quanto à argu-
dos, mas na esfera de competência adequada, a Po- mentação levantada aqui, pelo representante do
lícia e o Ministério Público, que, certamente, saberão PMDB, de que a investigação está em curso, devo
encaminhar essas investigações. dizer, primeiro, que isso foi decidido ontem. Até en-

Quero, portanto, repudiar esse festival de notí- tão estava meramente no âmbito do Executivo, pre-
cias tendenciosas e a tentativa que uns e outros fa- cisamente do Palácio do Planalto. Ora, se essa de-
zem no sentido de trazer para a arena política esse núncia pode envolver, inclusive, o Presidente da Re-
tema que não deve sair da esfera policial. pública, não tem lógica que essa investigação fique

Sobretudo, com as minhas palavras, refuto es- a cargo do Palácio do Planalto. Lá não é o lugar pró-
sas notícias repetidas pela imprensa e, eventual- prio para isso, porque não tem instrumentos para fa-
mente, na tribuna por alguns que lhe dão acolhida e zer essa investigação.
tentam fazer passar a mentira, repetida tantas vezes Toda a imprensa vem noticiando que é absolu-
por meia verdade ou por verdade. tamente estranha essa demora do Executivo, que já

O povo brasileiro conhece sobejamente as fi- devia ter tomado a iniciativa de enviar essa denúncia
guras envolvidas dos dois lados, inclusive aqueles, para o Ministério Público e a Polícia Federal.
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Por enquanto, Sr. Presidente, a Oposição está Goiás, responsável pelo reaparelhamento do SUS,
discutindo a necessidade de investigação. Se a in- perdeu 137 milhões de reais. E também a refonna
vestigação não for feita, vamos insistir para instalar agrária em Goiás sofreu uma perda de mais de 3 mi..
aqui uma Comissão Parlamentar de Inquérito, por~ Ihões de reais, um corte de 61 % cios recursos a ela
que é inaceitável que haja utilização de algo que não destinados.
tem fundamento, como também é inaceitável tentar Essa, Sr. Presidente, é a verdadeira face do
acobertar fatos que eventualmente possam ter muita ajuste fiscal promovido pelo Presidente Fernando
gravidade. Henrique Cardoso. São cortes extremamente graves

Sr. Presidente, quero lembrar que existiam no investimento público. São medidas adotadas coo-
também indícios extremamente graves quando veio tra os servidores e aposentados. É uma polrtica de
à tona o processo de corrupção relacionado com a juros extremamente altos que trará graves canse-
votação da emenda da reeleição para Presidente. E, qüências à economia brasileira. Tudo isso repercute
naquela oportunidade, a maioria governamental e repercutirá profundamente no Estado de Goiás e
pressionou e impediu a instalação de uma CPI para em todo o País.
apurar os fatos. Goiás é um Estado agrário. E essa política de

A opinião pública brasileira ficou apenas na ex- juros altos e de abertura indiscriminada para produ..
pectativa, porque não foi esclarecida, sobre um fato tos estrangeiros vai levar a economia do Estado e de
da maior importância para o País: da corrupção na todo o País ao colapso. E o pior e mais sério de tudo
votação relacionada à reeleição, com o envolvimento isso é que esse pacote não vai resolver nada. O seu
de Ministros e Governadores. objetivo é fazer uma economia de 28 bilhões de

Sr. Presidente, não podemos mais ser coniven- reais. Mas todos nós sabemos, Sr. Presidente, que,
tes com isso. Nós, da Oposição, tivemos uma atitude só de juros, o Brasil pagará, ano que vem, 72 bithões
responsável e não utilizamos aquele fato de forma de reais.
elei~oreíra, de forma Ievia~a. Agora, nã? podemos Então, esses 28 bilhões representam, única e
aceitar que ~e tornem medidas na tentatIVa de aco- exclusivamente, a reposição das perdas, com o au-
bertar, de nao esclarece~ fato~ que, eventualm~nte, mento abusivo das taxas de juros.
podem ter uma relevânc~ muito grande. A socleda- Dessa forma, na condição de representante do
de tem~que tomar conhecimento do resultado dessa Estado de Goiás na Câmara cios Deputados, quero
apuraçao. . . repudiar esse pacote e as suas conseqüências 50-

Aproveito o mornent~ pa~ fazer um pronuncla- bre o meu Estado, Goiás.
mento acerca das consequênclas desse novo paco- E 'ha d'
te sobre o meu Estado, Goiás. ra o que tln a lZer.

O chamado ajuste fiscal está provocando uma O ~~. EUR[PEDES MIRA~DA (PDT - RO.
das maiores centralizações tributária e financeira na Sem reVlsao do.orador.) -:- Sr. Presidente, SrAs e Srs.
história do País. Os cortes que o Governo impõe ao Deputados, vános Prefe~os do meu Estado se fa-
Orçamento, de cerca de 8 bilhões e 600 milhões de zem presentes em Brasíha, à procura de ,recursos e
reais, representam conseqüências extremamente para defender o pouco que aquelas Prefeituras arre-
graves para todas as áreas, principalmente para a cadam.
social, que terá um prejuízo de mais de 4()Ok dos re- Vejam bem. O Governo Federal, através des-
cursos. sas medidas, tem tirado o pouco que esses Municí-

Para Goiás, no projeto original, estavam previs- pios arrecadam, o pouco que os Estados têm arre-
tos 249 milhões de reais, mas o Governo cortou cadado.
69%, ou seja, 172 milhões de reais. E, com essas novas medidas, com certeza,

Esses cortes atingiram a malha rodoviária do tentará tirar ainda mais dos nossos Estados e Muni-
Estado de Goiás, o setor de construção de rodovias. cípios. Os Prefeitos brasileiros, incluindo os do meu
Foram cortados 115 milhões de reais, prejudicando Estado, Rondônia, estão aqui, no Congresso Nacio-
21 obras naquele Estado. nal, tentando de todas as formas levar mais recursos

A área da educação também sofreu cortes sig- para os seus Municípios, a fim de amenizar um pou-
nificativos. A Universidade Federal de Goiás, a Es- co o sofrimento de sua gente.
cola Técnica Federal de Goiás e as escolas agríco- Vejo com muita tristeza, Sr. Presidente, SrAs e
las de Rio Verde, Urutaí e Ceres sofreram reduções. Srs. Deputados, a atual política de ajuste fiscal, além
Na área da saúde, o Fundo Nacional de Saúde de de prejudicar o aposentado e o servidor público, está
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levando mais empresas à falência, empresas essas O SR. PAULO DELGADO (PT MG. sem re-
que, falindo, irão gerar um número ainda maior de visão do orador.) - Sr. Presidente, S...S.e Srs.
desempregados. Deputados, a proposta de Orçamento envIada ao

Não bastasse tudo isso, estamos vendo os Congr~sso Na~ion?l, no que s~ refere .~ área das
nossos Municípios e Estados cada vez mais enfra- pesqul~s de c~êncla e.t~nologla, especiflca~nte à
quecidos. Vejo Prefeitos visitando os Parlamentares, AgêncIa Espacial BrasileIra, demonst~ a dec~s~o do
muitos desesperados, tentando, com uma emenda Governo de parar o Programa Espacial Brasileiro: o
aqui e ali, levar recursos, mesmo porque sabem que que, SO? .todos os aspectos, é lamentável e precIsa
a maioria dos Estados também- se encontra em si- ser corngldo pelo Parlamento.
tuação difícil. O Programa Espacial B~asileiro não é deste

, Governo. Ele tem mais de tnnta anos. Começou
Quero deixar registrado n~ste pronunciamento como um programa secreto e depois transfonnou-se

o desespero d..~s_ nossos ~refeitos, dos futuros.Go- num programa reservado no período final da ditadu-
vernadores que lrao assumIr seus Estados em sltua- ra. Este Governo tem o mérito de tê-lo tomado um
ção muito delicada: Lame~tavelmente, não e~tamos programa aberto, de larga divulgação e conhecimen-
vendo uma luz no fim do tunel. É por essa razao que to de todos os brasileiros e de todas as entidades
temos insistido: verifiquem, nobres Deputados, em científicas interessadas.
suas bases a situação de cada Estado, de cada re- As vantagens e os benefícios do Programa Es-
gião brasil~ira~ observem e entendam o clamor da pacial Brasileiro para a sociedade são insofismáveis.
nossa popu açao. Qualquer cidadão, do mais modesto ao mais bem in-

Tenho certeza de que a nossa população está formado sobre os desafios do programa espacial e
insatisfeita com tudo o que está acontecendo. E te- as possibilidades de o Brasil participar da Estação
nho certeza também de que a responsabilidade é de Espacial Orbital em consórcio - o maior que já se for-
todos nós, da Situação e da Oposição. No entanto, mou no mundo, com quinze países; na América, de-
ainda ouvimos mentiras, na mídia, dizendo que a pois dos Estados Unidos e do Canadá, só o Brasil
saúde, a educação e a agricultura estão bem, quan- participa - saberá que é a universidade do futuro. É
do, na verdade, isso não passa de ilusão, de uma ali que se produzirá todo um processo de conheci-
grande mentira. O País passa, sim, por uma grande mento e a prospecção do que será a resistência de
recessão. Os Municípios e os Estados enfrentam materiais, o conhecimento de novos medicamentos
grandes dificuldades. É isso que precisamos ve,rificar e a possibilidade de enfrentar novas doenças.
enquanto há tem~, ",?sm? porque t~os nós Já sa- É um absurdo que o Govemo queira interrom-
bemos que a partir de Janeiro do próXimo ano come- per o Programa Espacial Brasileiro e impedir que o
ça uma nova fase, ~ue virá através da busca do pc- Brasil dele participe. Agora mesmo, em Houston, te-
der, quando os partIdos de sustentação da ~se do mos uma pesquisa iniciada na Universidade de São
Gov~rno ~erão, com, c?rteza, o~ seus ca~idatos à Carlos, com a colaboração da USP, da Universidade
PreSidência da Repubhca. Aí, SIm, as relaçoes den- de Minas Gerais do INPE e da Agência Espacial
tro desta Casa acontece':á? .de forma diferente. Brasileira, para ~bolição completa da doença de
Quem sabe os nossos MunlClplos ~ os nossos Esta- Chagas, não tratada em nosso continente.
dos possam ter melhor sorte a partir dessa data? No Continente sul-americano há a maior inci-

Não tenho dúvidas de que as relações não se- dência da doença de Chagas no mundo. E em nos-
rão tão amistosas como acontece até a presente so País, no meu Estado, Minas Gerais, especifica-
data em razão do instituto da reeleição. Todo o mun- mente, ocorre ainda, anualmente, a morte de cente-
do tinha certeza de que o melhor caminho, principal- nas e centenas de mineiros, brasileiros e latino-ame-
mente aqueles que fazem parte da base de susten- ricanos, por causa dessa doença.
tação do Govemo, era aquele que tomaram, mas, a E as pesquisas estão avançadíssimas, com a
partir do ano que vem, será diferente. presença de técnicos brasileiros junto à NASA. Já

Esta é a minha grande esperança: que os tra- houve o envio ao espaço, em duas ou três missões
balhadores os funcionários públicos, os pequenos, espaciais americanas, do barbeiro para que, num
médios e ~icroempresários, os nossos Prefeitos, os processo de microgravidade, seja possível cristalizar
nossos futuros Govemadores possam ter melhor a proteína e dali desenvolver-se a vacina adequada.
sorte, porque, com certeza, quem sairá vencendo Esse é um processo desenvolvido por cientistas bra-
será a população brasileira. sileiros, por técnicos brasileiros.
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Ao derrubar o orçamento da Agência Espacial hospitais universitários, geralmente nas Capitais,
Brasileira e ao interromper a presença brasileira na João Pessoa, Natal e Fortaleza, são um esteio do
estação espacial intemacional - um acordo assinado sistema de saúde desses Estados. Não só nos Esta-
ano passado entre os Presidentes dos Estados Uni- dos pobres. No Estado de São Paulo há um hospital,
dos e do Brasil, com o apoio do Congresso Nacional o Hospital São Paulo, da Universidade Federal de
- estaremos seguramente, Sr. Presidente, não tenho São Paulo, que é, junto com o Hospital das Clínicas,
nenhuma dúvida ao dizer isto, interrompendo mais a principal retaguarda para referências de patologias
de trinta anos de pesquisas em nosso País, que tem mais complexas naquele Estado e até do Brasil.
colocado o Brasil como interlocutor, no mundo de- E o Ministro da Educação corta 400 dos 500
senvolvido, daquilo que será o grande desafio do milhões da sua cota de cortes dos hospitais universi-
próximo período na história da humanidade: o uso tários. É preciso que isso venha à luz, que os Depu-
da pesquisa espacial, o uso do espaço para melho- tados saibam disso, porque a repercussão em Sal-
rar a vida da população na terra. vador, em Aracaju, em João Pessoa, em São Paulo,

Registro o meu desconforto ao ver essa deci- no sistema de saúde, vai ser visível, vai ser brutal.
são do Governo e, ao mesmo tempo, comprometo- Lembro-me de que, em 1990, quando discutía-
me a lutar junto com os meus colegas Deputados e mos a regulamentação do Sistema Único de Saúde -
Senadores para que possamos recolocar o Progra- SUS, o Ministério da Educação fez questão absoluta
ma Espacial no Orçamento da União. de administrar os hospitais universitários, de não

Era o que tinha a dizer. deixar que ficassem vinculados administrativa e fi-
O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revi- nanceirarnente ao Ministério da Saúde ou ao SUS,

são do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa- por uma questão de poder político, de manipulação
dos, há alguns anos, durante o Governo Itamar das verbas. Agora, ele próprio é algoz dos hospitais
Franco, o Ministro da Previdência, Antônio Britto, universitários. Toda vez em que há um corte no Mi-
submeteu o então Ministro da Saúde, Jamil Haddad, nistério da Educação, o alvo principal são os hospi-
a um constrangimento, ao fazer uma drenagem de tais universitários.
recursos que levou a área de saúde no Brasil a rece- Quero, então, fazer um apelo aos Deputados
bar o menor investimento orçamentário dos últimos integrantes da Comissão de Orçamento para que,
quinze anos. mediante emendas, reparem essa injustiça, essa ir-

O Ministro Antônio Britto apropriava-se das ver- responsabilidade do Ministério da Educação, de ma-
bas da seguridade social, aproveitando-se do fato de neira a reequilibrar os orçamentos dos hospitais uni-
que parte dos recursos da seguridade socíal passa- versitários .
va pelo caixa do INSS, e deixava de repassar recur- Repito: todos os Estados, do Nordeste a São
sos que tradicionalmente financiavam a saúde no Paulo, sofrerão se essa irresponsabilidade de corte
Brasil, o que levou, repito, o orçamento da saúde ao de 400 milhões de reais dos hospitais universitários
nível mais baixo. Foram 6 bilhões de dólares naque- não for revertida na Comissão de Orçamento do
le ano. Congresso Nacional.

Estou falando isso porque agora um outro Mi- O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA - Sr. Presiden-
nistro, por coincidência gaúcho também, Ministro te, peço a palavra para uma Comunicação de Lide-
Paulo Renato, está fazendo uma jogada orçamentá- rança pelo Bloco Parlamentar PMDBlProna.
ria - desculpe a palavra - que comparo, em termos O SR. PRESIDENTE (Paulo Lustosa) - Tem V.
de irresponsabilidade, com o que fez naquela oca- ExA a palavra, por dez minutos.
sião o Ministro Antônio Britto. O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (BlocoIPMDB -

Vejam bem os Srs. Deputados: segundo os BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre-
quadros publicados, dos 500 milhões que foram cor- sidente, S~ e Srs. Deputados, tenho acompanha-
tados da educação, o Ministro da Educação jogou do, como toda a Nação, o noticiário a respeito do as-
400 milhões nos hospitais universitários, empurran- sunto do momento, a questão dos grampos, dos
do, assim, para a saúde o preço, a fatura a pagar da dossiês, que supostamente envolveriam altas figuras
quase totalidade dos cortes que foram feitos à custa da República.
do ajuste fiscal na sua Pasta. Isso aí, desculpem- Venho à tribuna nesta manhã, na condição de
me, acho uma irresponsabilidade. Líder do PMDB, para deixar claro que nosso partido

Os Deputados, sejam os de São Paulo ou os tem manifestado uma posição muito nítida sobre
dos Estados mais pobres do Brasil, sabem que os este assunto, que consideramos grave, em se tra-
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tando de algo falso, irresponsável. E por ser grave, a Nação brasileira como um governante sério, hon-
deve ser apurado, para que não paire nenhuma dú- rado e um estadista em condição de conduzir o Bra-
vida sobre a seriedade dos nossos dirigentes. sil para o destino de progresso, desenvolvimento

A nosso ver, não tem sido outra a iniciativa do econômico e justiça social que todos desejamos.
Sr. Presidente Fernando Henrique Cardoso a não Sr. Presidente, era esta a intervenção que gos-
ser tomar medidas, de forma clara, transparente, taria de fazer, em nome do PMDB, nesta manhã.
para apurar essa que aparenta ser uma ignominiosa O SR. PRESIDENTE (Paulo Lustosa) - Conce-
chantagem contra o Governo. S. Ex" já tomou a ini- do a palavra ao nobre Deputado Haroldo Lima, para
ciativa de adotar os procedimentos necessários para uma Comunicação de Liderança, pelo PCdoB.
e~vo~ver o Mini~t~rio Público n~ apu~açã? das de- O SR. HAROLDO LIMA (PCdo~ - BA. Como
nunclas e a PoliCia Feder:al ~a tnvestlgaçao d?s f~- Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs
tos. Tenho ~~~oluta convlcçao ~e que, a p~rtlr.dal, e Srs. Deputados, acreditamos que a omissão e a
teremos deflnitlvament~ e~larecldo esse ~PISõ?IO. ausência de iniciativas definitivas terminam por criar

Se essa é a convlcçao do nosso partido, e nos- um clima em que se vão adensando suspeitas e dú-
so dever deixar registrado que não podemos admitir vidas.'
que se levant~ s~speição sobre a fig~ra do Sr. Presi- No momento, tenta-se substituir investigações
d~nte, da Re~ubllc~, Fernando Hen~qu,e Cardoso. A por declarações de intenções ou juízos preliminares
hlstó~a e a blog~afla de S. Ex" por SI sos asseguram de valor a respeito de pessoas.
que e um estadista, um homem que merece o res- , _ .
peito da Nação. Sr. PreSidente, a Naçao quer esclarecimentos.

E nosso partido, o PMDB, que nas praças pú- Ela não_está à cata de declar~ç~e~ d~ confia~ça. ,
blicas defendeu o nome de Fernando Henrique Nao quere,mos, em pnnClplO, Julgar mnguem
como seu candidato, está certo de que S. ExD conti- como pouco séno, ~as revelar os fatos. E o.q~e ~e
nua merecendo todo o nosso respeito, todo o nosso tem revelado à Naçao_ recentemente é a eXlstencla
respaldo, toda a nossa solidariedade para continuar, d~ documentos que dao conta de ~~e e~presa se-
com habilidade, competência e espírito público, diri- ~Iada nas Ilhas Cayman tem.a pa~lclpaçao de, auto-
gindo o País neste momento difícil. E precisamos ndades ,do. nosso Gover~~, Incluslv~ do PreSidente
respaldá-lo para que o Estado brasileiro possa ser da Repu~lI~ e do e~-Mlmstro Sér~lo Motta._Esses
revisto, para que o Governo tenha condições de fatos.estao ~I, mas nao q~eremos dizer que sao ver-
ajustar suas contas públicas, partir para um proces- dadelros: Aliás, que~ esta trazendo à tona esses fa-
so de retomada de desenvolvimento, com geração tos t?m tido c,erto cUlda?~. A Folha_de S.Paulo,teve
de emprego, fazer com que as conquistas sociais 0A c~ldado hOJe de explicitar que nao sabe se e a~-

que precisamos implementar sejam sustentadas em t~ntlco ~ d?Cumento que, a~~ra co~prova s~r o MI:
recursos identificados e auto-sustentáveis. mstro Sergio Motta propnetano e diretor da firma ali

O Presidente Fernando Henrique Cardoso con- mencionada, mas que ele existe.
ta com o apoio de toda a bancada do PMDB. E bus- Quanto às gravações, elas são fruto de atos i1í-
caremos impedir que esses lamentáveis episódios, c~os, mas suscitam dúvidas. E precisamos esclare-
que toda essa turbulência que precisa ser investiga- ce-Ias.
da - e será - contaminem o necessário processo de Sr. Presidente, penso que o Governo Federal
votação do ajuste fiscal de outras medidas que tra- mais uma vez está contribuindo para aumentar tais
mitam nesta Casa, esses, sim, assuntos relevantes suspeitas. Ele começou mal nesse processo, assim
e de interesse da Nação. como em outros. O Governo há três meses sabia da

Sr. Presidente, mais uma vez quero registrar, existência dessas fitas e desses documentos, mas
como Líder da bancada do PMDB na Câmara a não tomou nenhuma providência. Só o fez quando
nossa inabalável convicção de que o Presidente Fer- soube que a imprensa iria revelar os fatos à Nação
nando Henrique Cardoso em nenhum instante pode brasileira.
estar sob suspeição. E a respaldar esse entendi- E mais, a declaração do Presidente Fernando
mento, mais do que a minha palavra, está a história, Henrique Cardoso de que iria investigar até o fim os
a biografia, enfim, todo o exemplo de vida do Presi- fatos levantados nos pareceu de mau agouro. Todas
dente Fernando Henrique Cardoso. Isso nos asse- as vezes em que S. Ex" fala que vai aprofundar a in-
gura que S. ExD buscará a verdade desse episódio e vestigação até o fim, a coisa não avança. Não foi as-
que, sobretudo, sairá aindarpãis fortalecido perante sim?
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Ouvi ainda-há. .p:oüca o Líder dOPMDB' dizer" - '00- Mlnistério dã- JÍJstíça, temos um repre-:
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso é de sentante do VICErPresidente, Marco Maciel,
uma convicção inabalável, devido a sua história. No dando sua contribuição, qualquer que seja,
que diz respeito a sua capacidade de investigar os para a transparência adotada por Fernando
fatos até o fim, nossa convicção. não é inabalável, Henrique.

exata~nte pela sua história:. toda~vez qu.e decla..ra Ora, Sr. Presidente, a conclusão a que todos
que vai a~enguar algo até o fim, nao avengua. Nao chegamos é que não vai haver averiguação. Com
há exceçoes. . base nesses dados, vemos que a Nação está atôni-

Quando as' fitas sobre a compra de votos para ta. Afinal de contas, quem averigua? Esse é um me-
se aprovar a reeleição foram apresentadas a ~sta canismo espúrio que visa impedir que a investigação
Casa, e a Folha de S.Paulo as decodificou alertan- prossiga.
do o que.havia oco~~o, ele se apresentou .irnedia~- A inquirição só sobrevive se assumirmos uma
mente, dizendo que !na apurar tudo até o fim. HaVia investigação independente. É preciso que a base
os nomes dos ~rópn.os Deputados que vendera.m o parlamentar se encha de brios e se conscientize de
voto por 200 mil reais pa":l que Ferna~o Henn~ue que a Nação está à espera de que o Congresso Na-
Cardoso ~udesse ser.candidato à reelelÇélo. Preclsa- oionaJ seja órgão independente, realize uma investi-
ment~, fOI ~Ie que one.ntou sua~ parla~nta~ a gação verdadeira e, por meio de uma CPI constituí-
não Inv~stigar at~ o fim: ~á, Sim, uma dICOtomia: da emergencialmente, dê um esclarecimento à Nação.

. S.Ex-. diZ à Naçao brasileira, para enganá-Ia, que Ou os fatos são todos inverídicos falsificados
~tá .disposto a aV?riguar o fato até o fim. Mas, por e os falsificadores .devem ir para a ~deia, ou há
debaixo do pano, onenta de outra forma sua bancada. muita coisa séria. Precisamos examiraar qual é o pa_

Digo isso porque sei. Fui recolher assinaturas radeiro atual do Estado e do Governo da República.
de,Deputados para constituir CPI, e o Deputado Luís .
Eduardo, que era Líder do Governo, assinou o re- O.Sr. Paulo Lustosa, .§ 2R do at1~ 18
querimento. Em seguida, fui a outros Deputados da do F!eg/~nto Interno, delXB a cadeira ~
base governista, que me olharam e riram, dizendo presieMnclB, ~ue é .ocupad~ pelo Sr. Seven-
que a orientação era para o Deputado Luís Eduardo no cavalcanti, 2R VICB-Presidente.
assinar, significando que o Governo estava a favor O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
da apuração, mas para a turma não assinar a fim de Com a palavra o Deputado Gerson Peres.
não se obter o número necessário de assinaturas e O SR. GERSON PERES (PPB - PA.) - Sr.
não se instalar raada. Presidente, Sras. e Sra. Deputados, pedi a palavra

Essa é a jogada do Governo. Ele não tem tradi- para registrar nesta sessão os 52 anos de vida de O
ção, história nem tampouco moral para dizer à Na- Liberai, hoje o maior jornal da Amazônia, que tem
ção que vai apurar tudo agora. É preciso apurar, prestado relevantes serviços a nossa região, pela
sim. Mas, para isso, deve-se tirar essa irlCumbêrlCia maneira como posiciona sua diretriz, sua postura,
da órbita do Governo. Enquanto ele tiver acesso à sendo sempre o pulmão de todos aqueles milhões
apuração, vai tudo acabar em pizza, como o povo de brasileiros que lá mourejam e vivem.
diz, nada será apurado. Destaca-se pela modernidade não só de suas

Sr. Presidente, hoje mesmo o jornalista Jânio i~stal~ .e equipamentos, mas sobretudo po.r. sua
de Freitas publicou resumo bem elaborado do pro- linha editonaJ, su~ reportagens sempr~ c;qulllbra-
cesso em curso. Afirma ele no meio da matéria: das, procurando dIVulgar, tanto quanto posslvel, com

, o esforço da equipe que o constitui, notícias real-
Com a entrega, por Fernando Henrique mente relevantes, abraçando sempre a causa co-

Cardoso, dos casos da gravaçAo e da conta mum das populações, as aspirações e desejos de
nas Ilhas Cayrnan ao Gabinete Militar, tínha- nosso povo.
mos este primor de transparência: a Presi- O Uberal está sob a direção do jovem jomalis-
ciência ·investigando· a Presidência. Com a ta Rômulo Maioraraa Júnior, de seu irmão Ronaldo
transferência do caso para o Ministério da Maiorana, suas irmãs, todos supervisionados e
Justiça, temos o Governo (por um ex-intEr orientados por D. Déa Maiorana, Superintendente,
grante do Governo Collor) investigando o herdeiros da obra grandiosa de Rômulo Maiorana,
Governo e o grupo Collor. Com a inclusão nosso amigo e companheiro, que chegou ao Pará
da Procuradoria-Geral da República na ação ainda jovem, e 88 fez um paraense nordestino, Je..
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Ihão. São fontes alternativas de recursos que a enti- de e com o apoio de influentes líderes da região.
dade cearense sugere sejam exploradas pelo Gover- Nome do maior prestígio em Unistalda, hoje falecido,
no, de forma a minimizar os efeitos do programa de o Vereador Aquiles Oliveira Muletaler foi dos que
ajustamento fiscal, punindo menos as já sofridas mais pelejou em favor da conclusão da barragem,
classes trabalhadora e empresarial do País. promovendo vitoriosa campanha de esclarecimento

Outra medida também importante, muito embo- a que já aderiram colegas dos Municípios de Santia-
ra os seus efeitos não se dêem a curto prazo, diz go, São Bo~a e ltaqui. A mobilização, que começou
respeito ao gerenciamento, em moldes empresariais, no âmbito municipal, deverá difundir-se por todo o
do patrimônio público, inclusive dos bens da Previ- Estado e bater às portas do Governo Federal, para
dência Social, que poderia gerar receitas adicionais, que se faça ouvir não apenas como pleito de uma
significativas para o Erário. região gaúcha ou demanda do Estado do Rio Gran-

São essas, portanto, Sr. Presidente, Sras. e de do Sul, mas como causa que interessa a todo o
Srs. Deputados, as minhas considerações sobre as País, pelo. forte impu~ c?m qu~ contribui.rá_para o
sugestões produzidas pelo empresariado cearense, des~n~olvlmento economlco-soClal de mllhO?~ de
referentes ao Plano de Ajuste Fiscal, patrocinado braSileiros. O problema, como declaram os dlngen-
pelo Governo Federal. tes da Itaí/Caimãn, é, sobretudo, de vontade política,

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB _ RS. Pro- de decisão ad":,inistrativa, de ato com que o Go~er-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e no se mostre dlspost~ a recuperar o tempo perdido,
Srs. Deputados, entre os muitos méritos do povo do as d~das em que tão relevante_obr~ pe~n,~eu
Rio Grande do Sul, de que tenho a honra de ser esquecida e abandonada, conseq.uêncla da Incuna e
representante na Câmara dos Deputados, distingue- do desmazelo que tanto mal nos fizeram.
se a consciência com que valoriza e preserva as ri- Diferentemente de outras organizações, que
quezas naturais do território gaúcho. Tanto quanto saem a campo voltadas apenas para o ganho finan-
uma bênção de Deus, sabem os que vivem e traba- ceiro, a ltaí/Cairnãn propõe que sobre o término da
Iham no extremo sul do Brasil, que o verdadeiro te- barragem do Rio Itu prevaleçam os valores ecológi-
souro que lhes oferece a natureza constitui enorme cos da região, o respeito absoluto ao meio ambiente,
responsabilidade política e importante dever social, a conservação rigorosa dos ecossistemas, a preser-
pois que a todos compete transmitir esse precioso vação integral da fauna e da flora que ali se encon-
legado às gerações do futuro. Não por outro motivo, tramo Lembre-se de que a entidade é, por definição,
contam-se às dezenas no Rio Grande do Sul as cha- de natureza ecológica, por entender que o desenvol-
madas Organizações Não-Governamentais - ONG, vimento econômico não se opõe, necessariamente,
de cunho ecológico, empenhadas no esforço em prol à manutenção dos recursos naturais: acredita, pelo
da defesa, da conservação e do bom aproveitarnen- contrário, que os processos podem ocorrer simultâ-
to dos recursos naturais da região. Urna dessas enti- nea e harrnonicamente, levando, como conseqüên-
dades é a Itaí/Cairnãn - Associação de Proteção cia, ao progresso material e à boa qualidade de vida
Ambiental da Região Doce do Estado do Rio Grande com que todos sonhamos.
do Sul, com sede em Guaíba. Não se veja, porém, essa aspiração como de-

Sob a presidência do casal de ecólogos Leo- sejo exclusivo dos que integram a Itaí/Caimãn
nardo de Lima Pires e Marlene da Silva Pires, a insti- como propriedade exclusiva da instituição. A idéia
tuição elegeu como bandeira de luta a conclusão da é que se unam forças, que a União, o Governo do
barragem do rio Itu, no Município de Manoel Viana, Estado do Rio Grande do Sul, os Municfpios gaú-
no noroeste do Estado. Há quase trinta anos, Leo- chos, as universidades e os centros de pesquisa
nardo de Lima Pires labuta pela retomada das obras marquem presença nesse gigantesco mutirão em
do projeto de valor inestimável para a economia sul- que não haverá ganhadores nem derrotados, pois
rio-grandense. Ao represar o rio Itu, um dos princi- a vitória será de todos. Esse, Sr. Presidente, Srs.
pais formadores da bacia hidrográfica do Ibicuí, a Deputados, o ânimo com que a Itaí/Caimãn - As-
barragem impulsionará de maneira significativa o de- sociação de Proteção Ambiental da Região Cos-
senvolvirnento do vale do rio Uruguai, em que se ta Doce no Estado do Rio Grande do Sul reivin-
concentram as ações do Instituto Rio-Grandense do dica a conclusão da barragem do Rio Itu, como
Arroz - IRGA. obra que, temos certeza, concorrerá para o de-

A princípio sozinhos, os fundadores da Asso- senvolvimento do Rio Grande do Sul e para o
ciação Itaí/Caimãn contam, hoje, com a solidarieda- progresso do Brasil.
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vando afibra, a coragem e o amor do Nordeste para diante desse contexto, marcado pelas distorções
nosso chão e sempre transferindo, nas poucas Ii- econômicas registradas nos países emergentes da
nhas do seu ·Repórter 70·, o amor a nossa terra, a Ásia e na Rússia, que o Governo brasileiro está pro-
nossa gente, ao nosso povo. pondo o Plano de Ajuste Fiscal, consciente de que
. Está, portanto, de parabéns o O Liberal, so- este é o caminho mais seguro para enfrentar os efei-

bretudo quando em poucos anos conseguiu transfor- tos da crise e preservar a moeda nacional.
mar-se no mais moderno jornal da região e em um É necessária, porém, a formalização de um
dos maiores do Brasil, pela condição técnica e jorna- pacto espontâneo envolvendo as mais repre-
lística que imprime. Hoje, está computadorizado, sentativas lideranças e a sociedade em geral, a fim
dentro da linha mais moderna da nova tecnologia. .de que a reforma fiscal ganhe a legitimidade que

Transmito, creio, o pensamento de todo o povo concilia as medidas governamentais com a adesão
paraense, quando abraço O Liberal, desejando que da opinião pública. No núcleo de preocupação que
continue, pela orientação de Rômulo Maiorana Jú- surpreende a Nação, o Ceará, a exemplo de outras
nior, na mesma linha de conduta, defendendo nos- Unidades da Federação, acompanha com inusitado
sos interesses perante a Nação. interesse as démarches que assinalam a conduta

Muito obrigado governamental, tendo as mais expressivas Iideran-
O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Pro- ças e~pre~ariais realizad? um i~porta~te encontr?

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. para discutir as ~percussoes do aJ~ste fiscal. ?O~VI-
e Srs. Deputados, a reforma da Constituição é, de dado pel~ PreSidente da F~raçao das Industnas
certo modo, uma tarefa permanente, que se impõe do ,<?e~r~, ao lado de. outros Integ~ntes da cla!se
em todas as épocas e a todas as gerações, como pohtJca, tive a oportUnidade de oU~lr as apreensoes
conseqüência da desadaptação entre as instituições dos representantes d.? setor prodUtiVO do ~u.~st~-
democráticas e a realidade social, e com o objetivo do, a par das sugestoes apresentadas no slgniflcatl-
de assegurar uma adequação mais perfeita entre vo evento.
esta e aquelas. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza

O regime constitucional instaurado em 1988 propõe um grande pacto nacional, com a participa-
sofreu, como era inevitável, a influência dos fatos ção de todas as entidades da sociedade civil organi-
políticos contemporâneos de sua criação, para os zada, que se articularão no sentido de reduzir, dras-
quais pretendia ser um corretivo e uma resposta. ticamente, a evasão fiscal, em todos os seus níveis
Descendemos de um período autoritário, em que o e formas.
Poder Executivo capitalizara todas as funções do Sugere a CDL cearense que, em vez do au-
Estado, e durante o qual a própria estrutura constitu- mento de tributos, como a CPMF e a Cofins, sejam
cional na Carta de 1967 não chegara a funcionar, examinadas outras fontes de receitas essenciais ao
por jamais havermos ultrapassado o período de vi- equilíbrio fiscal exigido no momento, como, por
gência das normas transitórias, que concentravam exemplo, a conjugação de cortes nas despesas de
nas mãos do Chefe do Estado toda a autoridade. estatais, com o combate à sonegação. fiscal, o alar-

Elaborada logo após o término do período de gamento da base tributária e a cobrança da dívida
exceção e sob o entusiasmo da nova ordem demo- ativa.
crática, a Constituição de 1988 acusa, em alguns Quanto aos cortes nas estatais, defende a CDL
pontos, as distorções próprias da época que se pro- que se deverá preservar, acima de tudo, os empre-
duz em determinadas circunstâncias históricas, prin- gos. Já o combate à sonegação fiscal, fato inegável
cipalmente nos momentos de crise e de transforma- e de plene conhecimento das autoridades federais,
ção. Muitos dos seus dispositivos não teriam logrado poderá, a partir de uma campanha nacional, arreca-
aprovação se tivessem sido discutidos e votados dar uma parcela extra e substancial de recursos. O
quando já se tivessem tomado mais remotos os fa- alargamento da base tributária - talvez seja este
tos, que eles procuravam menos impedir do que ponto de maior possibilidade de sucesso -, por sua
estigmatizar. vez, pode ser obtido com a redução de alíquotas,

Os acontecimentos recentés, notadamente a conforme experiências bem sucedidas ocorridas no
grave crise econômica que o mundo experimenta, Estado do Ceará. Com relação à dívida ativa, con-
têm sido ricos em ensinamentos e advertências, que vém lembrar que somente a Previdência possui cer-
os responsáveis pelo Governo do País não podem ca de 450 mil débitos, dos quais 7 mil, repre-
deixar de ouvir e de traduzir em providências. É sentando 54% dos valores, são superiores a R$1 mi-



Roraima

v- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPU
TADOS

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira -

Alceste Almeida - PMDB - PMDB/PRONA 
Francisco Rodrigues - PTB; - Luciano Castro 
PSDB; - Luis Barbosa - PPB;

Presentes de Roraima: 4
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Aproveito também para fazer uma homenagem memoriam do nobre Vereador Aquiles Oliveira
póstuma. Nunca poderá ser esquecido o nome do Muletaler.
Vereador Aquiles Oliveira Muletaler, desaparecido O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP.
em pleno exercício do mandato em acidente de au- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
tomóvel, no dia 7 de agosto de 1998, entre os Muni- srªs e Srs. Deputados, o recente episódio envolven-
cípios de Santiago e Jaguari. do o Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Mi-

Desde o início do movimento emancipacionista nistro da Saúde, José Serra, e o Governador de São
do pequeno Distrito gaúcho destacou-se como Iide- Paulo, Mário Covas, sobre a suposta existência de
rança no desenvolvimento de Unistalda, mantendo- contas bancárias em nome de uma empresa nas
se à frente das causas maiores que sustentam a Ilhas Cayman, além de fitas contendo conversas
projeção da hoje cidade no contexto regional e estadual. grampeadas, precisa ser investigado com a maior

Isto porque, a princípio, fazendo parte da Co- presteza e rigor, para que não pairem dúvidas sobre
missão Especial que elaborou a Lei Orgânica Muni- a inculpabilidade dos envolvidos.
cipal - LOM, e, posteriormente, lançando projetos Não podemos ser coniventes com denúncias
através do Poder Legislativo que ficarão marcantes que eventualmente possam trazer conseqüências
naquela comunidade, como é o caso da sanção pelo mais graves para o processo democrático brasileiro.
Executivo de dois marcos do Patrimônio Histórico e A Oposição agiu com idoneidade ao não explorar o
Cultural do Município, Fazenda do Cameirinho e Es- fato levianamente, mas agora precisamos esclarecer
tação Ferroviária, sendo que, historicamente, surgiu a denúncia, pois a sociedade merece conhecer o re-
uma homenagem do construtor da linha férrea che- sultado dessas investigações.
gando ao meio do Pampa, Gen. Horta Barbosa, dan- O Presidente Fernando Henrique Cardoso já
do o nome de sua sogra ao lugar, Unistalda. determinou que as investigações sobre o grampo no

E, num ato de significativa importância, o ilustre BNDES e o suposto dossiê que mostraria a existên-
Vereador dedicou sua vida em prol da comunidade, cia de uma sociedade nas Ilhas Cayman sejam con-
num trabalho de integração através do plenário e da duzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Públi-
imprensa, onde desencadeou movimento aprovado co. A determinação tomada pelo Presidente da Re-
por unanimidade pelos nobres pares e também acei- pública demonstra a transparência do Governo Fe-
to nos Legislativos das adjacências da fronteira oes- deral, que não pretende "abafar" o caso e dar uma
te do Rio Grande do Sul para ativação da barragem satisfação a toda uma sociedade descrente da inte-
do rio Itu. gridade dos nossos homens públicos.

E isto foi feito também pelo Vereador Aquiles, O momento atual é de cautela, para que as
como membro de Diretoria da Associação Itaí/Cai- investigações não tenham um caráter meramente
mán, assegurando moção de apoio, repassada pelo político e oportunista. A apuração dessas denún-
Poder Executivo na sua representatividade como Lí- cias deve ser conduzida com responsabilidade,
der do Governo na administração do Prefeito Paulo para termos acesso às informações corretas sobre
Quadros, cuja mensagem foi recebida pelo Gabinete o caso.
da Casa Civil da Presidência da República e no Mi- Era o que tinha a dizer.
nistério do Meio Ambiente.

Aguardamos que os dignos legisladores irma
nados pela ASCOVERGS dêem curso ao trabalho
que mereceu destaque estadual no jornal A Razão,
de Santa Maria, edição do dia 21 de junho de 1998,
pág. 16, em reportagem que traz a foto da grande
barragem por ser concluída no rio Itu.

E que a bancada do PPB, que tem o Vereador
Moisés Gonçalves como Presidente daquela Casa,
onde labutou um colega que deixou acéfala a cadei
ra exemplarmente representada, continue, juntamen
te com os demais representantes do Poder Legislati
vo, aquela obra gigantesca, bem lembrada de ser
concluída pela Organização Não-Governamental As
sociação Itaú/Caimãn, agora mais do que nunca in
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Rio Grande do Norte

Laire Rosado - PMDB - PMDBlPRONA
Presente do Rio Grande do Norte: 1

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto
- PFL; Annando Abnio - PMDB - PMDBlPRONA;
Enivaldo Ribeiro - PPB; lvandro Cunha Lima 
PMDB - PMDBlPRONA; José Aldemir 7" PMDB 
PMDBlPRONA; José -Luiz Clerot - PMDB 
PMDBlPRONA; Ricardo Rique - PMDB 
PMDBlPRONA Roberto Paulino - PMDB 
PMDBlPRONA; Wilson Braga - PSDB

Preeentes da Paraiba: 10

Pernambuco

Antonio Geraldo - PFL; Humberto Costa - PT;
Inocêncio Oliveira - PFL; José Chaves - PMDB 
PMDBlPRONA; José Múcio Monteiro - PFL; Luiz
Piauhylino - PSDB; Nilson Gibson - PSB; Pedro
Corrêa - PPB; Sérgio Guerra - PSB severino Caval
canti - PPB; Sflvio Pessoa - PMDB - PMDBlPRO
NA; Wilson Campos - PSDB

Pruentes de Pernambuco: 13

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB; Moacyr Andrade 
PPB

Presentes de Alagoas: 2

sergipe

Cleonâncio Fonseca - PMDB - PMDBlPRONA
- Pedro Valadares - PSB -

Presentes de Sergipe: 2

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - PFL;
Benito Gama - PFL; Claudio Cajado - PFL; Colbert
Martins - PPS; Coriolano Sales - PDT; Domingos
Leonelli - PSB; Eraldo Tinoco - PFL; Eujácio Simõ
es - PL; Geddel Vieira Lima - f:2MDB - PMDBlPRO
NA Haroldo Lima - PCdoB; Jaime Femandes - PFL;
Jairo Carneiro - PFL; Jaques Wagner - PT; João Al
meida - PSDB; Jonival Lucas - PFL; Jorge Khoury 
PFL; José Lourenço - PFL; José Rocha - PFL; Luiz
Alberto - PT; Luiz Braga - PFL; Luiz Moreira - PFL;
Manoel Castro - PFL; Mário Negromonte - PSDB;
Nestor Duarte - PSDB; Pedro lrujo - PMDB 
PMDBlPRONA; Prisco Viana - PPB; Roberto Santos
- PSDB; Sérgio Carneiro - PDr; 8imara Ellery -

PDT; Murilo Pinheiro - PFL; Sérgio Barcellos - PFL; Presentes do Piauí: 5
Valdenor Guedes - PPB;

Presentes do Amapá: 7

Pará

Anivaldo Vale - PSDB; Elcione Barbalho 
PMDB; PMDBlPRONA; Gerson Peres - PPB; Gio
vanni Queiroz - PDT; Mário Martins - PMDB; Olávio
Rocha - PSDB; Paulo Rocha - PT; Socorro Gomes
-PCdoB;

Presentes do Pará: 8

Amazonas

Arthur Virgnio - PSDB; Átila Lins - PFL; Euler
Ribeiro - PFL; José Melo - PFL; Luiz Fernando 
PPB; Pauderney Avelino - PFL

Presentes do Amazonas: 6

Ronc:I6nla

Eurfpedes Miranda - PDT; Moisés Bennesby 
PSDB; Oscar Andrade - PFL; Silvernani Santos 
PFL;

Presentes de Rondanla: 4

Acre

EmOio Assmar - PPB; Osmir Lima - PFL; Regi
na Lino - PMDB; PMDBlPRONA; Zila Bezerra 
PFL.

Presentes do Acre: 4

Maranhio

César Bandeira - PFL; Costa Ferreira - PFL;
Eliseu Moura - PL; Francisco Coelho - PFL; Gastão
Vieira - PMDB; PMDBlPRONA; João Alberto 
PMDB - PMDBlPRONA; Magno Bacelar - PFL;
Mauro Fecury - PFL; Sarney Filho - PFL; Sebastião
Madeira - PSDB;

Presentes do Maranhio: 10

Ceará

Edson Silva - PSDB; Inácio Arruda - PCdoB;
José Linhares - PPB; José Pimentel - PT; Leônidas
Cristino - PPS; Paes de Andrade - PMDB 
PMDBlPRONA; Paulo Lustosa - PMDB; PMDBlPRD
NA; Pimentel Gomes - PPS; Pinheiro Landim - PMDB
- PMDBlPRONA; RommeI Feijó - PSDB; Ubiratan
Aguiar - PSDB; Vicente Arruda - PSDB

PreHntea do ceará: 12

Piauí

Ari Magalhães - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro No
gueira - PFL; Felipe Mendes - PPB; Júlio Cesar 
PFL



Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Rodrigues Palma - PTB;
Welinton Fagundes.- PL.

Presentes do Mato Grosso: 3

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Benedito Domingos
- PPB; Chico Vigilante - PT; Jofran Frejat - PPB;
Osório Adriano - PFL.

Presentes do Distrito Federal: 5

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Cartos Mendes 
PMDB;PMDBIPRONA; Lídia Quinan - PMDB; Maria
Valadão PTB; Nair Xavier Lôbo
PMDB;PMDB/PRONA; Pedro Wilson - PT; Zé Go
mes da Rocha - PSD.

Presentes de Goiás: 7

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - PSDB; Flávio Derzi - PPB;
Marçal Filho - PSDB; Marilu Guimarães - PFL; Mari
sa Serrano - PSDB; Nelson Trad - PTB; Saulo
Queiroz - PFL.

Presentes de Mato Grosso do Sul: 7

Paraná

Affonso Camargo - PFL; Antonio Ueno - PFL;
Basílio Villani - PSDB; Chico da Princesa - PTB; Di!
ceu Sperafico - PPB; Djalma de Almeida César 
PMDB; PMDB/PRONA; Flávio Ams - PSDB; João
Iensen - PPB; José Borba - PTB; Maurício Requião
- PMDB;PMDB/PRONA; Moacir Micheletto 
PMDB;PMDB/PRONA; Nelson Meurer - PPB; Odílio
Balbinoti - PSDB; Padre Roque - PT; Ricardo Bar
ros - PPB; Wemer Wanderer - PFL.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Antônio do Valle 
PMDB; PMDBlPRONA; Aracely de Paula - PFL; Boni
fácio de Andrada - PSOB; Carlos Mosconi - PSDB;
Danilo de Castrá - PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB;
Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - PFL; Fernando
Diniz - PMDB; PMDBlPRONA; Genésio Bemardino 
PMDB; PMDBlPRONA; Herculano Anghinetti - PPB;
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL; Israel Pinheiro 
PTB; Jaime Martins - PFL; Joana d'Arc - PT; João
Fassarela - PT; José Rezende - PP~; Leopolclo Bes
sone - PTB; Mario Assad Junior - PFL; Maurício Cam
pos - PSDB; Neif Jabur - PMDB; PMDBlPRONA;
OdeImo Leão - PPB; Paulo Delgado - PT; Philernon
Rodrigues - PTB; Roberto Brant - PSDB; Romal Aní
zjo- PPB; saraiva Felipe - PMDB; PMDBlPRONA; Si
las Brasileiro - PMDB; PMDBlPRONA; Tilden santia
go - PT; Wagner do Nascimento - PPB; zaire Rezen
de:- PMDB; PMDBlPR~

Presentes de Minas Gerais: 32

Espírito Santo

Feu Rosa - PSDB; João Coser - PT; Luiz
Buaiz - PL; Nilton Baiano - PPB; Rita Camata 
PMDB; PMDBlPRONA; Roberto Valadão - PMDB;
PMDBlPRONA.

Presentes do Espírito Santo: 6

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - PFL; Cartos santana - PT; Fer
nando Gabeira - PV; Femando Gonçalves - PTB;
Ferriando Lopes - PDT; Francisco Dornelles - PPB;
Francisco Silva - PPB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandi
ra Feghali - PCdoB; João Mendes - PPB; Jorge Wil
son - PMDB; PMDBIPRONA; Lima Netto - PFL;
Marcio Fortes - PSDB; Milton Temer - PT; Miro Tei
xeira - PDT; Moreira Franco - PMDB; PMDBIPRO
NA; Nilton Cerqueira - PSDB; Noel de Oliveira 
PMDB; PMDBlPRONA; Osmar Leitão - PPB; Rober
to Jefferson - PTB; Ronaldo santos - PSDB; Simão
Sessim - PPB.

Presentes do Rio de Janeiro: 22

São Paulo

Alberto Goldrnan - PSDB;Aldo Rebelo 
PCdoB; Aloysio Nunes Ferreira - PSDB; Antonio
Carlos Pannunzio - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT;
Amaldo Madeira - PSDB;Ary Kara - PPB; Cartos
Nelson - PMDB; PMDBlPRONA; Corauci Sobrinho -
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'-PMDB - PMDBlPRONA; -ÜrsiClno Qüeiroz -- PFL; PFL; Cunha Lima - PPB; De Velasco - PRONA;
Walter Pinheiro - PT PMDB/PRONA; Delfim Netto - PPB; Duilio Pisanes-

Presentes da Bahia:. 32 chi - PTB; Edinho Araújo - PMDB; PMDBIPRONA;
Eduardo Jorge - PT; Femando Zuppo - PDT; Hélio
Rosas - PMDB; PMDB/PRONA; Ivan Valente - PT;
Jair Meneguelli - PT; João Paulo - PT; Jorge Tadeu
Mudalen - PPB; José Augusto - PPS; José Coimbra
- PTB; José Genoíno - PT; José Machado - PT; La
martine Posella - PPB; Luciano Zica - PT; Marta Su
plicy - PT; Maurício Najar - PFL; Michel Temer 
PMDB; PMDB/PRONA; Ricardo Izar - PPB; salva
dor Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Vadão
Gomes - PPB; Valdemar Costa Neto - PL; Wagner
Rossi - PMDB; PMDB/PRONA; Welson Gasparini 
PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Presentes de São Paulo: 38
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Presentes do Paraná: 16

Santa Catarina

Dércio Knop - PDT; Edinho Bez -
PMDB;PMDBlPRONA; Edison Andrino
PMDB;PMDBlPRONA; Hugo Biehl - PPB; João Ma
tos - PMDB;PMDBIPRONA; João Pizzolatti - PPB;
José Carlos Vieira - PFL; Neuto de Conto 
PMDB;PMDBlPRONA; Paulo Gouvêa - PFL; Sera-
fim Venzon PDT; Valdir Colatto
PMDB;PMDBlPRONA; Vânio dos Santos - PT.

Presentes de santa Catarina: 12

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta 
PPB; Airton Dipp - PDT; Arlindo Vargas - PTB; Au
gusto Nardes - PPB; Carlos Cardinal - PDT; Ezídio
Pinheiro - PSDB; Jair Soares - PPB; Jarbas Lima 
PPB; Luiz Mainardi - PT; Matheus Schmidt - PDT;
Nelson Harter - PMDB;PMDBlPRONA; Nelson Mar
chezan - PSDB; Odacir Klein - PMDB;PMDBlPRO
NA; Osvaldo BioIchi - PTB; Paulo Paim - PT; Paulo
Rftzel - PMDB;PMDBIPRONA; Renan Kurtz - PDT;
Wilson Cignachi - PMDB;PMDBlPRONA; Veda Cru
sius .... PSDB.

Presentes do Rio Grande do Sul: 20
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - A

lista de presença registra o comparecimento de 288
Senhores Deputados.

O SR. NICIAS RIBEIRO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. E~ a palavra.

O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, estou nesta Casa
há quase oito anos. Desde que aqui cheguei, em
cada uma das portarias era registrada a presença
dos Parlamentares.

Com a instalação do novo painel eletrônico
pela Mesa atual, para nossa satisfação, colocou-se
em cada portaria um equipamento no qual o Parla
mentar registra sua presença na Casa. Hoje, pela
segunda vez, fiz isso na Chapelaria. Estou no plená
rio há algum tempo e não há registro da minha pre
sença no recinto. Diria V. EX- a este Parlamentar
que no painel encontra-se a relação nominal de pre
sença no plenário e não na Casa.

Acontece, Sr. Presidente, que me parece não
ter havido nenhuma mudança regimental nesse sen
tido. Se houve, no que se refere à mudança de com
portamento do Parlamentar, que ele seja informado
que o registro de presença na portaria assinala ape-

nas que ele está na Casa e que não vale para côm
puto de informação de presença no plenário.

Eu entendia que das portarias seria feito eletro
nicamente o registro também da presença em plená
rio, haja vista que estamos cada qual em seu gabi
nete à espera de que haja uma votação para aqui
comparecermos e exercer nosso direito de voto.

Faço este registro, pela ordem, porque entendo
que precisa ser esclarecido aos Srs. Parlamentares
que, além de S. ExBs terem de marcar presença na
portaria, necessária e obrigatoriamente, terão tam
bém de registrar presença no plenário. Do contrário,
o Deputado, até que ocorra uma votação nominal,
acabará por receber falta no plenário, mesmo estan
do na Casa.

Este é o meu registro e também o pedido que
faço à Mesa e, em particular, a V. EX-.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Sr. Deputado Nicias Ribeiro, a presença nas porta
rias é para abrir a sessão, mas, para deliberar, o art.
82 do Regimento Interno diz:

Às onze ou às dezesseis horas, confor
me o caso, passar-se-á a tratar da matéria
destinada à Ordem do Dia, sendo previa
mente verificado o número de Deputados
presentes no recinto do Plenário, através do
sistema eletrônico, para o mesmo efeito do
que prescreve o § 52 deste artigo.

São duas presenças: uma na entrada, para
abrir a sessão, e a outra no plenário, para registrar
presença na Ordem do Dia. E é isso o que está
acontecendo agora.

O SR. NICIAS RIBEIRO - Sr. Presidente, regi
mentalmente, não posso debater com a Mesa, mas
peço um esclarecimento a V. ExA para ver se entendi
bem e para que a Casa assim também o faça. So
mos, então, obrigados a registrar duas presenças:
uma na portaria e outra, imediatamente, no plenário,
porque, se não tenho nenhum pronunciamento a fa
zer, eu deveria comparecer ao plenário no momento
em que se iniciasse a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Deputado Nícias Ribeiro, fico muito feliz porque V.
E~ entendeu rapidamente e está consciente de que
há necessidade de duas presenças: uma na portaria
e outra no plenário, quando há sessão deliberativa.

A Mesa vai estudar as ponderações de V. ExA
para ver se realmente o Regimento Intemo pode ser
alterado. Elas serão encaminhadas à Mesa.
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o SR. NICIAS RIBEIRO - Peço a V. ExA que
esse assunto seja claramente informado aos Srs.
Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Não tenha dúvida.

O SR. NICIAS RIBEIRO - Cheguei hoje de
manhã na Casa, registrei minha presença na porta
ria, mas o meu nome não está registrado no painel
do plenário. -

Eu teria que fazer a reclamação primeiro a V.
ExA, para que houvesse o registro e, por que não di
zer também, uma reflexão por parte da Mesa, pois
se assim o é, tomam-se imprescindíveis, portanto,
os aparelhos nas portarias.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Aceitamos as ponderações de V. Ex!! e iremos apre
sentá-Ias à Mesa para posterior deliberação.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. ExA a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, esta situação está
muito clara. O ponto da portaria é para evitar aquele
trabalho que as companheiras e companheiros da
portaria tinham de ficar anotando o nome dos Depu
tados que.passavam para, depois, informarem quan
tos Ilavia na Casa para abertura da sessão.

Hoje isso não é mais preciso, Porque quando pas
samos pela porta, a partir do momento em que aperta
mos o nosso número, registramos nossa presença na
Casa. A presença que vale para o funcionamento das
sessões deliberativas é a presença no plenário. Tanto é
que todos os nomes que estão em azul no painel já pas
saram pelos aparelhos eletrônicos da portaria Agora,
quando o Parlamentar chega no plenário e marca sua
presença, a cor muda para amarelo. E é por isso que
neste momento está registrado o comparecimento de
296 Deputados que vieram ao plenário.

Se fôssemos respeitar a vontade do Deputado
Nícias Ribeiro, teríamos de alterar o art. 82, que trata
da exigência do Regimento de se fazer o registro de
presença no plenário. É isso que tem de ficar claro.

Todos já têm esse entendimento. No dia que
instalaram o novo painel, já havia esse entendimen
to, e é isso que vale.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Deputado Chico Vigilante, as ponderações de V. EXª

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti)
- Vai-se passar à apreciação da matéria que
está sobre a mesa e da constante da Ordem do
Dia.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Sobre a mesa o seguinte:

RECURSO N2 252, DE 1998
(Contra Decisão Conclusiva de Comissão)

(Do Sr. Elton Rohnelt e outros)

Requer, na forma do art. 58, § 32; combinado
com o art. 132, § 22, do Regimento Interno, que o
Projeto de Lei nº 1.674-B, de 1996, e seus apensa
dos, com parecer contrário da comissão de mérito,
seja apreciado pelo Plenário.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1998.

Elton Rohnelt - PFL; Osório Adriano - PFL;
Moreira Franco - PMDB; Rita Camata - PMDB;
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL; Silas Brasileiro 
PMDB; Carlos Melles - PFL; Jovair Arantes - PSDB;
Inocêncio Oliveira - PFL; Vic Pires Franco - PFL;
Paulo Heslander - PTB; Nelson Marquezelli - PTB;
José Lourenço - PFL; Ursicino Queiroz - PFL; Edi
nho Bez - PMDB; Ronaldo Cezar Coelho - PSDB;
Vilmar Rocha - PFL; João Leão - PSDB; Nestor
Duarte - PSDB; Manoel Castro - PFL; Benito Gama
- PFL; Ney Lopes - PFL; Laura Carneiro - PFL; Re
gina Uno - PMDB; João Almeida - PSDB; Teté Be
zerra - PMDB; Aécio Neves - PSDB; Gilvan Freire 
PSB; Olávio Rocha - PSDB; Luiz Buaiz - PL; Se
bastião Madeira - PSDB; Roberto Santos - PSDB;
Zaire Rezende - PMDB; Pedro Henry - PSDB; Anto
nio Feijão - PSDB; Veda Crusius - PSDB; Arthur
Virgílio - PSDB; Salvador Zimbaldi - PSDB; Feu
Rosa - PSDB; Mário Negromonte - PSDB; Udson
Bandeira - PMDB; Aníbal Gomes - PSDB; Fernan
do Ribas Carli - PPB; João Ribeiro - PFL; Carlos
Airton - PPB; Darci Coelho - PFL; Ivandro Cunha
Uma - PMDB; Neuto de Conto - PMDB; Zila Bezer
ra - PFL; Roberto Rocha - PSDB; Heráclito Fortes 
PFL; Paulo Lustosa - PMDB; Mussa Demes - PFL;
Jofran Frejat - PPB; Bonifácio de Andrada - PSDB;
Paulo Rocha - PT; Severiano Alves - PDT; Laire
Rosado - PMDB; Dilso Sperafico - PSDB; Severino
Cavalcanti - PPB; Sérgio Barcellos - PFL.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Sobre a mesa requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeremos, nos ter
mos regimentais, a retirada do Recurso n2

252, de 1998, constante como matéria sobre



Vamos ouvir os Deputados Wagner Rossi e
Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. ExA a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Arnal
do Faria de Sá, talvez porque tenha chegado um
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Sala das sessões, 12 de novembro de 1998. em regime de urgência e se já está em Plenário, não
Assina o Deputado João Fassarella, Vice-Líder há por que votar o recurso para trazer a Plenário

do PT. uma coisa que aqui já está. Sem entrar no mérito da
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - A injuridicidade e da inconstitucionalid~dea~gQidas na-

Mesa vai submeter a votos o presente requerimento. quele momento pelo Deputado lbrahlm Abl-Ackel.
O SR. JOÃO FASSARELLA - Sr. Presidente Portanto, Sr. Presidente, esse recurso é despi-

peço a palavra para encaminhar. ' ciendo, salvo melhor juízo, porque a matéria já está
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _ em ~Je~rio, pela ~rgência. É só ? Mesa verificar

V. ExA dispõe de cinco minutos. que ja eXiste urgêncIa para esse projeto.

O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem O SR. PRESIDEN'!~ (Severino Cavalca~nti) - O
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o recurso apre- recurso é contra a. declsao do Relator, e nao para
sentado tem como objetivo fazer com que o Plenário que venha a Plenáno.
da Casa venha a apreciar projeto que, de acordo O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Mas foi re-
com o relatório apresentado e aprovado na Comis- latada em Plenário, Sr. Presidente, não foi relatado
são de Constituição e Justiça e de Redação, contém em Comissão.
impropriedades do ponto de vista técnico-legislativo O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - O
e do ponto de vista jurídico. parecer foi pela injuridicidade. Há um recurso que

Até concordamos com a intenção do projeto, deve ser submetido a Plenário.
de iniciativa do Executivo, que teria como objetivo O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi-
apenar com mais intensidade a prática da prostitui- dente, o Prol. Mozart está ao seu lado. O Plenário
ção, especialmente quando se refere a menores de vota o mérito e não o parecer. O parecer seria apre-
14 anos. Entretanto, da forma como foi redigido, ele ciado na Comissão, só que essa matéria, tendo vin-
não atende aos objetivos propostos. Pelo contrário, do em urgência para o Plenário, teve relatório de
chega, em alguns casos, a trazer uma pena mais Plenário, e o Plenário já é soberano. Não há neces-
leve, uma vez que o próprio Código Penal em vigor sidade de recurso para vir a Plenário uma matéria
estabelece condições e critérios para que as penas, que aqui já está.
~~sses casos, possam ser agravadas pelo próprio O SR. PRESIDENTE (~verino Cavalcanti) _
JUIZ. Pelo parecer, o projeto irá para o Arquivo, mas será

Os argumentos da Comissão de Constituição e submetido aC? Plenário, para que se decida.
Justiça foram para nós relevantes e importantes, fa- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi-
zendo com que nos coloquemos contra o recurso. dente, ele não iria ao Arquivo em hipótese alguma.

Daí o apelo feito à apresentação do requeri- . Se a matéria já está em regime de urgência, ela ja-
menta no sentido de que o recurso não venha a ser <mais iria ao Arquivo. É o que diz o Regimento.
apreciado por esta Casa.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ _ Sr. Presi- Desculp&-me, Sr. Presidente, eu até gostaria,
para evitar equívoco e decisões atabalhoadas, que_

dente, peço a palavra pela ordem. se suspendesse a sessão por cinco minutos, para
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - que eu fosse à Mesa discutir com o Dr. Mozart e

Tem V. ExA a palavra. com V.~, porque estamos cometendo um equívo-
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. co. Eu não tenho interesse algum no projeto. Estou

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero uma apenas preocupado com a regimentalidade da maté-
informação da Secretaria da Mesa. Este projeto, cujo ria.
recurso está sob apreciação, é referente a um proje
to de lei que estaria na Comissão e que tem parecer
contrário. O recurso é no sentido de que ele venha a
Plenário. Mas a Mesa tem que prestar atenção para
um detalhe: já existe urgência para este projeto. Por
tanto, ele já está em Plenário, independentemente
da aprovação ou não do recurso. Ele já esteve em
pauta, e o nobre Relator de Plenário, se não me fa
lha a memória, foi o Deputado Ibrahim Abi-Ackel - eu
estava presente àquela sessão. Se o projeto já está



Parágrafo único. Os órgãos fracioná
rios dos tribunais não submeterão ao plená
rio, ou ao órgão especial, a argüição de in
constitucionalidade, quando já houver pro
nunciamento destes ou do plenário do Su
premo Tribunal Federal...

A palavra ·destes· esclarece o sentido geral do
artigo, especifica exatamente quais casos não serão
submetidos ao Órgão Especial ou ao Plenário do Su
premo Tribunal Federal. É evidente que aqui se trata
de uma emenda de redação com o intuito de melho
rar o texto. Do jeito que está redigido,.o intérprete - e
acho que o Supremo vai fazer isso - chegaria a esse
resultado. Mas para evitar discussão jurisprudencial,
nós, Parlamentares,' devemos aperfeiçoar o quanto
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pouco atrasado, não está bem informado sobre a ção da emenda de Plenário, com voto em separado
tramitação. do Deputado Jarbas Lima (Relator: Sr. Djalma de AI-

Há um requerimento, ilustre colega - respeito o meida Gesar).
ponto de vista de V. E~, existem muitas ponderaçõ- O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _
es -, para a retirada de pauta do processo, assim Não havendo oradores incritos, declaro encerrada a
como há um acordo entre todas as Lideranças no discussão.
sentido de que, quando todas estiverem de acordo, Vai-se passar à votação da matéria,
pode ser retirada de pauta a matéria. O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH _ Sr.

Como estamos todos de acordo, pode-se reti- Presidente, peço a palavra para encaminhar.
rar a matéria de pauta, e depois S. E~ discute com
a Mesa e com o Dr. Mozart o problema. O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -

O SR. WAGNER ROSSI _ Sr. Presidente, Tem V. Ex!! a palavra.
peço a palavra pela ordem. O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT -

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _ SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
Tem a palavra V. E~. e Srs. Deputados, este é o típico projeto de lei de ini-

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB _ SP. ciativa do Poder Executivo em que a Oposição vem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no meu ao plenário para dizer que está absolutamente de
entendimento, o requerimento é no sentido de retirar acordo, porque ele melhora a legislação em vigor,
da pauta de hoje. Trata-se apenas de um requeri- faz com que haja celeridade no julgamento dos re-
mento para retirar da pauta de hoje. cursos, pune a interposição de recursos meramente

protelatórios e resguarda o amplo direito da lide.
Penso que se está extrapolando na discussão

de um requerimento dessa natureza. . Esse projeto de lei de iniciativa do Executivo foi
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _ discutido em profundidade na Comissão de Consti-

Para melhor esclarecimento, vou ler o teor do art. tuição e Justiça e de Redação, onde se estabeleceu
144 do Regimento Interno. um substitutivo, quando era Relator o eminente De

putado Djalma de Almeida César, que o trouxe para
Art. 144. Haverá apreciação preliminar Plenário depois de aprovado por esta Comissão.

em Plenário quando for provido recurso con- Não há sobre esse projeto querela alguma.
tra parecer terminativo de Comissão, emitido Sr. Presidente, entretanto, a um dos artigos
na forma do art. 54. deste projeto estamos apresentando uma emenda

É exatamente o caso deste requerimento. Por- de redação, porque temos interesse na sua aprova-
tanto, retiro de pauta, de ofício, esse requerimento, ção - como toda a Casa -, mas também temos inte-
ficando para exame posterior. resse e o dever no aperfeiçoamento da literalidade

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. do projeto ora em debate. Aliás, esta questão diz
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, agradeço respeito - já vou adiantar a V. E~ - ao parágrafo úni-
a V. ~ a decisão de ofício. Só quero deixar claro co do art. 481, cujo teor é o seguinte:
que a minha postura está embasada na letra h, inci
so 11, do art. 24 do Regimento Interno.

Algumas pessoas talvez não tenham entendi
do, mas sei o que estou falando.

O SR. PRESIDENTE (Severiano Cavalcanti)

-1-
PROJETO DE LEI NR 4.07o-A, DE 1998

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº
4.070, de 1998, que dispõe sobre o processamento de
recursos no âmbito dos Tribunais Superiores; tendo
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa, deste e da emenda de Plenário e, no
mérito, pela aprovação deste, com substitutivo, e rejei-



SUBSTITUTIVO

·Art.120 .

o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 A Lei n!2 5.869, de 11 de janeiro de 1973

- Código de Processo Civil, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
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mais ~sse -aiti~o. -A -Palavrà- "destes· especifiCa e Parágrafo único. Havendo jurisprudên-
aperfeIÇOa o ~rtlgo. cia dominante do tribunal sobre a questão

Quero dizer tam~m que a bancada do Partido suscitada o relator poderá decidir de plano o
d~s Trabalhadores apresentou um destaque de vota- conflito de competência, cabendo agravo, no
çao em s?parado que quero 'neste momento retirar. prazo de cinco dias, contados da intimação
Conversei com os autores da iniciativa, com o Depu- da decisão às partes, para o órgão recursal
tado Djalma de Almeida César, que me expôs a cor- competente.
reta interpr~tação do artigo. Art. 481: .

Portanto, a Oposição não tem conluio algum Parágrafo único. Os órgãos fracioná-
com o engano e, por isso, estamos retirando esse .rios dos tribunais não submeterão ao plená-
DVS, para que o projeto seja aprovado. rio, ou ao órgão especial, a argüição de in-

O projeto é bom, é necessário, vai agilizar a constitucionalidade, quando já houver pro-
tramitação dos recursos especiais e dos extraordiná- nunciamento do plenário do Supremo Tribu-
rios nos Tribunais Superiores. nal Federal sobre a questão.

Ao encaminhar esta votação, antecipo aos Lf- Art. 511. No ato de interposição do re-
deres dos partidos que estamos apresentando uma curso, o recorrente comprovará, quando exi-
emenda de redação para incluir naquele parágrafo gido pela legislação pertinente, o respectivo
único o vocábulo ·destes·. preparo, inclusive porte de remessa e de re-

Peço a V. ex-, Sr. Presidente, que colha a ma- torno, sob pena de deserção.
nifestação dos Srs. Lfderes sobre essa emenda de § .1 2 São dispensados de preparo os
redação. Já existe acordo sobre essa questão. recursos interpostos pelo Ministério Público,

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _ pela U~ião, pelos ~stados e Municípios e
Para encaminhar a votação, tem a palavra o Deputa- respeet~as autarqUIas, e pelos que gozam
do Airton Dipp. S. ex- dispõe de cinco minutos. de Isençao legal.

O SR. AIRTON DlPP (PDT _ RS. Sem revisão . . § 2º A insuf~ciência no valor do preparo
do orador.) - Sr. Presidente, mesmo acreditando Imphc~rá ~eserçao ~ o recorrente, inti.ma-
que esse projeto possa tomar mais céleres os pro- d?, nao vIer a supn-Ia no prazo de CInco
cessos judiciários, não concordamos com o fato de dias.
que medidas paliativas apresentadas através do Art. 542 ..
Projeto de Lei nS! 4.070 possam, na realidade, atro- § 12

.

pelar o trâmite da reforma constitucional, em que se § 2S! .
examina, de modo mais amplo, toda a questão do § 32 O recurso extraordinário, ou o re-
Poder Judiciário. Por isso, somos contrários a esse curso especial, quando interpostos contra
projeto de lei. Acreditamos também que, principal- deci~o interlocutória em processo de co-
mente o Governo Federal, agora com os ajustes fis- n~ecl.mento, ~utelar, ou embargos à execu-
cais, com as reformulaçães em seus projetos econô- çao ficará retIdo nos autos e somente será
micos, possa se utilizar desse projeto de lei para fa- proces~ado se. ~ reiterar a parte, no prazo
zer com que direitos de cidadãos sejam retirados de para a InterposlÇ8o do recurso contra a deci-
forma célere. Por isso, votamos contra o projeto são final, ou para as contra-razões.
apresentado. O voto do PDT é ·não·. Art. 544 .

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - a § 1g .

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, § 2º .
ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou sub- § 32 Poderá o relator, se o acórdão re-
meter a votos o seguinte: corrido estiver em confronto com súmula ou

jurisprudência dominante do Superior Tribu
nal de Justiça, conhecer do agravo para dar
provimento ao próprio recurso especial; p0

derá ainda, se o instrumento cpntiver os ele
mentos necessários ao julgamento do méri
to, determinar sua conversão, observando
se, daí em diante, o procedimento relativo
ao recurso especial.
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§ 42 gatória em área territorial que exceda a jmis=
Art. 545. Da decisão do relator que não dição do Tribunal Regional prolator da dsci-

admitir o agravo de instrumento, negar-lhe são recorrida, interpretação divergente, na
provimento ou reformar o acórdão recorrido, forma da alínea a;
caberá agravo no prazo de cinco dias, ao ór- c::) proferidas com violação literal de
gão competente para o julgamento do recur- disposições de lei federal ou afronta direta e
so, observado o disposto no art. 557, §§ 2ll e literal a Constituição da República.
32• § 12 O recurso de revista, dotado de

Art. 557. O relator negará seguimento efeito apenas devolutivo, será apresentado
a recurso manifestamente inadmissível, im- ao Presidente do Tribunal recorrido, que po-
procedente, prejudicado ou em confronto derá recebê-lo ou denegá-lo, fundamentan-
com súmula ou jurisprudência dominante do do, em qualquer caso, a decisão.
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Fe- § 22 Das decisões proferidas pelos Tri-
deral ou de Tribunal Superior. bunais Regionais do Trabalho ou por suas

§ 12 Se a decisão recorrida estiver em Turmas, em execução de sentença, inclusi-
manifesto confronto com súmula ou com ju- ve em processo incidente de embargos de
risprudência dominante do Supremo Tribu- terceiro, não caberá recurso de revista, sal-
nal Federal, ou de Tribunal Superior, o rela- vo na hipótese de ofensa direta e literal de
tor poderá dar provimento ao recurso. norma da Constituição da República.

§ 2ll Da decisão caberá agravo, no pra- § 32 Os Tribunais Regionais do Traba-
zo de cinco dias, ao órgão competente para lho procederão, obrigatoriamente, à unifor-
o julgamento do recurso. Não havendo retra- mização de sua jurisprudência, nos termos
tação, o relator apresentará o processo em do Livro I, Título IX, Capítulo I do CPC, não
mesa, proferindo voto; provido o agravo, o servindo a Súmula respectiva para ensejar a
recurso seguirá o seu curso. admissibilidade do recurso de revista quan-

§ 32 Quando manifestamente inadmis- do contrariar Súmula da jurisprudência uni-
sível ou infundado o agravo, o tribunal con- forme do Tribunal Superior do Trabalho.
denará o agravante a pagar ao agravado § 42 A divergência apta a ensejar o re-
multa entre um dez por cento do valor corri- curso de revista deve ser atual, não se con-
gido da causa, ficando a interposição de siderando como tal a ultrapassada por SÚ-
qualquer outro recurso condicionada ao de- mula, ou superada por iterativa e notória ju-
pósito do respectivo valor." risprudência do Tribunal Superior do Traba-

Art. 22 Os artigos 896 e 897 do Decreto-Lei n2 lho •
5.452, de 12 de maio de 1943 - Consolidação das § 52 .
Leis do Trabalho (CLT), passam a vigorar com se- Art. 897 .
guinte redação: § 12 .

"Art. 896. Cabe recurso de revista para § 22
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Turma do Tribunal Superior do Trabalho das § 32
.

decisões proferidas em grau de recurso ordi- § 42 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

nário, em dissídio indMdual, pelos Tribunais § 52 Sob pena de não conhe.cim~nto,

Regionais do Trabalho, quando: as partes promoverão a formação do ifistru-
a) derem ao mesmo dispositivo de lei mento do agravo de modo a possibilitar,

federal interpretação diversa da que lhe hou- caso provido, o imediato julgamento do re-
ver dado outro Tribunal Regional, no seu curso denegado, instruindo a petiçã.o de in-
Pleno ou Turma, ou a Seção de Dissídios In- terposição:
dividuais do Tribunal Superior do Trabalho, I - obrigatoriamente, com cópias da
ou a Súmula de jurisprudência uniforme des- decisão agravada, da certidão da respectiva
sa Corte; intimação, das procurações outorgadas aos

b) derem ao mesmo dispositivo de lei advogados do agravante e do agravado, da
estadual, convenção coletiva de trabalho, petição inicial, da contestação, da decisão
acordo coletivo, sentença normativa ou re- originária, da comprovação do depósito re-
gulamento empresarial de observância obri- cursai e do recolhimento das custas;



O SR. RODRIGUES PALMA (PTB - MT. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo
acompanha o acordo feito e vota favoravelmente ao
substitutivo e à emenda de redação apresentada
pelo nobre Deputado João Fassarella.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

APROVADO, contra o voto da bancada do
PDT.

Estão prejudicadas a proposição ,inicial (Projeto
de Lei n2 4.070198) e a emenda de Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Sobre a mesa a seguinte emenda de redação:
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11 - facultativamente, com outras peças bém vamos encaminhar a favor, reconhecendo certa
que o agravante reputar úteis ao deslinde da razão naquilo que disse o Deputado Airton Dipp.
matéria de mérito controvertida. . Mas veja V. Ex': a reforma do Poder Judiciário virá.

§ 6ll O agravado será intimado para Não estamos aqui reformando o Poder Judiciário,
oferecer resposta ao agravo e ao recurso estamos reformando a legislação processual civil, no
principal, instruindo-a com as peças que que tange aos recursos extraordinário e especial e à
considerar necessárias ao julgamento de sua tramitação. O projeto é bom. Reiteramos nosso
ambos os recursos. respeito à opinião do PDT, mas vamos apoiar o pro-

§ ]2 Provido o agrav..9, a Turma delibe- jeto na sua integralidade, com aquela emenda de re-
rará sobre o julgamento do recurso principal, dação que o melhora ainda mais.
observando-se, se for o. caso, daí em diante, O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-
o procedimento relativo a esse recurso.· são do orador.) - Sr. Presidente, os progressistas

Art. 32 Acrescente-se à Lei n2 8.038, de 28 de votam ·sim·.
maio de 1990 os seguintes artigos, renumerando-se O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
os subseqüentes: Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB

Art. 44. A decisão de Turma, no Supe- vota favoravelmente e também votará pelo acolhi-
rior Tribunal de Justiça, será tomada pelo mento da emenda de redação.
voto da maioria absoluta de seus membros. • O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

Parágrafo único. Em habeas corpus (PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
originário ou recursal, havendo empate, pre- dente, o PSDB, acompanhando a posição da maio-
valecerá a decisão mais favorável ao pa- ria, vota favoravelmente, por entender que o projeto
ciente. é bom. Trata-se, na verdade, de avanço no senti-

Art. 45. As despesas do porte de re- do de aliviar a sobrecarga dos trabalhos e não
messa e retomo dos autos serão recolhidas há, a nosso ver, nenhuma confusão com a PEC
mediante documento de arrecadação, de em tramitação nesta Casa que trata da súmula
confonnidade com instruções e tabela expe- vinculante.
didas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Portanto, o PSDB recomenda o voto ·sim·.
Superior Tribunal de Justiça. O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -

.Parágrafo Único. A secretaria do tribu- Corno vota o PFL?
nal local zelará pelo recolhimento das des- O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Sem revi-
pesas postais. são do orador.) - Sr. Presidente, o PFL recomenda

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data o voto ·sim· ao substitutivo, por considerá-lo um
de sua publicação. grande avanço enquanto aguardamos a reforma do

Art. 52 Revogam-se as disposições em Poder Judiciário, e à emenda de redação.

contrário. O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Como vota o Governo?

Como votam os Srs. Líderes?
Como vota o PPS?
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota fa
voravelmente ao substitutivo. Entende que a propos
ta avança.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
Como vota o PCdoB?

Como vota o PL?
Como vota o PSB?
Como vota o PDT? Já fez declaração de voto.
Como vota o PTB?
Corno vota o PT?
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT 

SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tam-



§ 311 Poderá o relator, se o acórdão re
corrido estiver em confronto com súmula ou
jurisprudência dominante do Superior Tribu-

§ 311 O recurso extraordinário, ou o re
curso especial, quando interpostos contra
decisão interlocutória em processo de co
nhecimento, cautelar, ou embargos à execu
ção ficará retido nos autos e somente será
processado se o reiterar a parte, no prazo
para a interposição do recurso contra a deci
são final, ou para as contra-razões."

-Art. 544 .

-Art. 120 .
Parágrafo único. Havendo jurisprudên

cia dominante do tribunal sobre a questão
suscitada, o relator poderá decidir de plano
o conflito de competência, cabendo agravo,
no prazo de cinco dias, contados da intima
ção da decisão às partes, para o órgão re
cursal competente.-

-Art. 481 .
Parágrafo único. Os órgãos fracioná

rios dos tribunais não submeterão ao Plená
rio, ou ao órgão especial, a argüição de in
constitucionalidade, quando já houver pro
nunciamento destes ou do Plenário do Su
premo Tribunal Federal sobre a questão.-

-Art. 511. No ato de interposição do re
curso, o recorrente comprovará, quando exi
gido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive parte de remessa e de re
torno, sob pena de deserção.

§ 1li São dispensados de preparo os
recursos interpostos pelo Ministério Público,
pela União, pelos Estados e Municípios e
respectivas autarquias, e pelos que gozam
de isenção legal.

§ 2l! A insuficiência no valor do preparo
implicará deserção se o recorrente, intima
do, não vier a suprimi-lo no prazo de cinco
dias.-

-Art. 542 .
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Sr. Relator, requeremos, nos termos regimen- Dispõe sobre o processamento de
tais, a adoção da seguinte redação ao parágrafo úni- recursos no imbito dos tribunais.
co do art. 481 do substitutivo aprovado na CCJR: O Congresso Nacional decreta:

Art. 481 Art. 1li A Lei nll 5.869, de 11 de janeiro de
Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tri- 1973 - Código de Processo Civil, passa a vigorar

bunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão es- com as seguintes alterações:
pecial, a argüição de inconstitucionalidade, quando
já houver pronunciamento destes ou do plenário do
Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

Sala das Sessões, 12 de novembro de 1998. 
Deputado Luís Eduardo Greenhalgh - PT; Deputado
João Fassarela, Vice-Líder do PT; Deputado Harol
do Lima, Líder do PCdoB.

Justificação

A redação ora proposta visa à adoção de posi
ção legal sobre questão que vários tribunais já vêm
reiterando em face do controle constitucional difuso
e que consiste na possibilidade do Plenário ou órgão
especial, mesmo em face do controle incidental, fir
mar orientação balizadora de outros julgamentos
acerca da mesma controvérsia constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Vou colocar em votação, ouVindo os Srs. Líderes.

Em votação a Emenda de Redação.
O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Tem V. ExA a palavra.
O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, os Líderes, por
ocasião da votação do substitutivo, já recomenda
ram o voto em relação à emenda. V. EX- pode sub
metê-Ia à votação.

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. EX- a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS não en
caminhou o voto em relação à emenda, mas somos
favoráveis a sua inclusão.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Havendo unanimidade, submeto-a a votos.

Os Srs. Deputados que a aprovam permane
çam como se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
Redação Final:



§ 5º Sob pena de não conhecimento,
as partes promoverão a formação do instru
mento do agravo de modo a possibilitar,
caso provido, o imediato julgamento do re
curso denegado, instruindo a petição de in
terposição:

I - obrigatoriamente, com cópias da
decisão agravada, da certidão da respectiva
intimação, das procurações outorgadas aos
advogados do agravante e do agravado, da
petição inic~al, da contestação, da decisão

RArt. 896. Cabe recurso de revista para
Turma do Tribunal Superior do Trabalho das
decisões proferidas em grau de recurso ordi
nário, em dissídio individual, pelos tribunais
Regionais do Trabalho, quando:

a) derem ao mesmo dispositivo de lei
federal interpretação diversa da que lhe hou
ver dado outro Tribunal Regional, no seu
Pleno ou Turma, ou a Seção de Dissídios In-
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nal de Justiça, conhecer do agravo para dar dividuais do Tribunal Superior do Trabalho,
provimento ao próprio recurso especial; po- ou a Súmula de jurisprudência uniforme des-
derá ainda, se o instrumento contiver os ele- sa Corte;
mentos necessários ao julgamento do méri- b) derem ao mesmo dispositivo de lei
to, determinar sua conversão, observando- estadual, convenção coletiva de trabalho,
se, daí em diante, o procedimento relativo acordo coletivo, sentença normativa ou re-
ao recurso especial. gulamento empresarial de observância obri-

......................: gatória em área territorial que exceda a juris-
RArt. 545. Da decisão do relator que dição do Tribunal Regional prolator da deci-

não admitir o agravo de instrumento, negar- são recorrida, interpretação divergente, na
lhe provimento ou reformar o acórdão recor- forma da alínea a;
rido, caberá agravo no prazo de cinco dias, c) proferidas com violação literal de
ao órgão competente para o julgamento do disposição de lei federal ou afronta direta e
recurso, observado o disposto nos §§ 2º e 3º literal à Constituição da República.
do art. 557: § 111 O recurso de revista, dotado de

RArt. 557. O relator negará seguimento efeito apenas devolutivo, recorrido, que po-
a recursos manifestamente inadmissível, im- derá recebê-lo ou denegá-lo, fundamentan-
procedente, prejudicado ou em confronto do; em qualquer caso, a decisão.
com súmula ou com jurisprudência dominan- § 2'l Das decisões proferidas pelos Tri-
te do respectivo tribunal do Supremo Tribu- bunais Regionais do Trabalho ou por suas
nal Federal, ou de Tribunal Superior. Turmas, em execução de sentença, inclusi-

§ 1!l Se a decisão recorrida estiver em ve em processo incidente de embargos de
manifesto confronto com súmula ou com ju- terceiro, não caberá recurso de revista, sal-
risprudência dominante do Supremo Tribu- vo na hipótese de ofensa direta e literal de
nal Federal, ou de Tribunal Superior, o rela- norma da Constituição da República.
tor poderá ter provimento ao recurso. § 3º Os Tribunais Regionais do Traba-

§ 2!l Da decisão caberá agravo, no pra- lho procederão, obrigatoriamente, à unifor-
zo de cinco dias, ao órgão competente para mização de sua jurisprudência, nos termos
o julgamento do recurso. Não havendo retra- do Livro I, Título IX, Capítulo I do CPC, não
tação, o relator apresentará o processo em servindo à Súmula respectiva para ensejar a
mesa, proferindo voto; provido o agravo, o admissibílidade do recurso de revista quan-
recurso seguirá o seu curso. do contrariar Súmula da jurisprudência uni-

§ 3º Quando manifestamente inadmis- forme do Tribunal Superior do Trabalho.
sível ou infundado o agravo, o tribunal con- § 4º A divergência apta a ensejar o re-
denará o agravante a pagar ao agravado curso de revista deve ser atual, não se con-
multa entre um e dez por cento do valor cor- siderando como tal a ultrapassada por SÚ-
rigido da causa, ficando a interposição de mula, ou superada por iterativa e notória juris-
qualquer outro recurso condicionada ao de- prudência do Tribunal Superior do Traba-
pósito do respectivo valor.R lho R

Art. 211 Os arts. 896 e 897 do Decreto-Lei nº RArt. 897 .
5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das
Leis do Trabalho, passam a vigorar com a seguinte
redação:



PROJETO DE RESOLUÇÃO Nl! 169, DE 1998

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º Fica instituído, como serviço de coope

ração interparlamentar, o Grupo Brasil-Bélgica, com
o objetivo de incentivar e desenvolver as relações
entre os dois países e cooperar para o maior inter
câmbio entre os seus poderes legislativos.

Parágrafo único. O Grupo Parlamentar será
composto por membros do Congresso Nacional que
a ele aderirem.

Art. 22 O Grupo Parlametnar reger-se-á por
seus estatutos, apFovados por seus respectivos inte
grantes, respeitadas as disposições legais e regi
mentais em vigor.

Art. 32A instituição, instalação e funcionamento
do Grupo Parlamentar será sem ônus para a Câma
ra dos Deputados.

Art. 42 Esta resolução entrará em vigor na data
de sua promulgação, revogando-se as disposições
em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Os Srs. que o aprovam queiram permanecer como
estão. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
Redação Final:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 169, DE 1998

Institui o Grupo Parlamentar Brasil·
Bélgica, e dá outras providências.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 12 Fica instituído, com serviço de coopera

ção interpar~amentar, o Grupo Brasil-Bélgica, com o
objetivo de incentivar e desenvolver as relações en
tre os dois países e cooperar para o maior intercâm
bio entre os seus poderes legislativos.

Parágrafo único. O Grupo Parlamentar será
composto por membros do Congresso Nacional que
a ele aderirem.

Art. 22 O Grupo Parlamentar reger-se-á por
seus estatutos, aprovados por seus respectivos inte-

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 12 de novembro de 1998. 
Deputado Benedito de Ura - Relator.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Os Srs. que a aprovam queiram permanecer como
estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (severino Cavalcanti) -

-2-

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 169-A,
DE 1998

(Do Sr. Hugo Biehl)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n2 169, de 1998, que institui o
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originária, da comprovação do depósito re- Grupo Parlamentar Brasil-Béigica e dá ou-
cursai e do recolhimento das custas; tras providências; tendo parecer da Mesa,

11 - facultativamente, com outras peças pela aprovação (Relator: Sr. Heráclito Fortes).
que o agravante reputar úteis ao deslinde da O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
matéria de mérito controvertida. Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a

§ 6º O agravado será intimado para discussão.
oferecer resposta ao agravo e ao recurso Vai-se passar à votação da matéria.
principal, instruindo-a com as peças que O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
considerar necessárias ao julgamento de Vou submeter a votos o
ambos os recursos.

§ TJ. Provido o agravo, a Turma delibe
rará sobre o Julgamento do recurso princi
pal, observando-se, se for o caso, daí em
diante, o procedimento relativo a esse recur
so.-

Art. 3º A Lei n2 8.038, de 28 de maio de 1990,
passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

-Art. 42A. A decisão de Turma, no Su
perior Tribunal de Justiça, será tomada pelo
voto da maioria absoluta de seus membros.

Parágrafo único. Em habeas corpus
originário ou recursal, havendo empate, pre
valecerá a decisão mais favorável ao pa
ciente.

Art. 42B. As despesas do porte de re
messa e retomo dos autos serão recolhidos
mediante documento de arrecadação, de
conformidade com instruções e tabela expe
didas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça.

Parágrafo único. A secretaria do tribu
nal local zelará pelo recolhimento das des
pesas postais.



PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 188, DE 1998

Institui o Grupo Parlamentar Brasil
República Theca, e dá outras providên
cias.

A Câmará dos Deputados resolve:
Art. 12 Fica instituído, como serviço de coope

ração interparlamentar, o Grupo Brasil-República
Theca, com o objetivo de incentivar e desenvolver as
relações entre os dois países e cooperar para o
maior intercâmbio entre os seus poderes legislativos.

Parágrafo único. O Grupo Parlamentar será
composto por membros do Congresso Nacional que
a ele aderirem.

Art. 2!1 O Grupo Parlamentar reger-se-á por
seus estatutos, aprovados por seus respectivos inte
grantes, respeitadas as disposições legais e regi
mentais em vigor.

Art. 32 A instituição, instalação e funcionamento
do Grupo Parlamentar serão sem ônus para a Câ
mara dos Deputados.

Art. 42 Esta resolução entrará em vigor na data
de sua promulgação, revogando-se as disposições
em contrário.

Sala das Sessões, 12 de novembro de 1998. 
Nilson Gibson, Relator.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 188-A,
DE 1998

(Do Sr. Nelson Marquezelli)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nll 188, de 1998, que institui o
Grupo Parlamentar Brasil-República Theca e
dá outras providências; tendo parecer da
Mesa, pela aprovação (Relator: Sr. Heráclito
Fortes).

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino ~...;.::,It'~"ti) 
Tem V. EX- a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, entendi V. Ex- refe
rir-se ao Grupo Parlamentar Brasil-Bélgica, mas o cor
reto é Grupo Parlamentar Brasil-República Tcheca.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - O
projeto trata do Grupo Parlamentar Brasil-República
Theca.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Vou submeter a votos o
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grarltes, respeitadas as disposições legais e regi- relações entre os dois países e cooperar para o
mentais em vigor. maior intercâmbio entre os seus poderes legislativos.

Art. 39 A instituição, instalação e funcionamento Parágrafo único. O Grupo Parlamentar será
do Grupo Parlamentar serão sem ônus para a Câ- composto por membros do Congresso Nacional que
mara dos Deputados. a ele aderirem.

Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data Art. 22 O Grupo Parlamentar reger-se-á por
de sua promulgação, revogando-se as disposições seus estatutos, aprovados por seus respectivos inte-
em contrário. grantes, respeitadas as disposições legais e regi-

Sala das Sessões, 12 de novembro de 1998. - mentais em vigor.
Nilson Gibson Relator. Art. 32 A instituição, instalação e funcionamento

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - do Grupo Parlamentar será sem ônus para a Câma-
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam ra dos Deputados.
corno se encontram. (Pausa.) Art. 4ll Essa resolução entrará em vigor na data

APROVADA. de sua promulgação, revogando-se as disposições
A matéria vai à promulgação. em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -

_ 3 _ Os Srs. que o aprovam queiram permanecer corno
estão.

(Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
Redação Final:

PROJETO DE RESOLUÇÃO ni 188 de 1998

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 12 Fica instituído, como serviço de coope

ração interparlamentar, o Grupo Brasil-República
Theca, com o objetivo de incentivar e desenvolver as



Ceará

Roraima

Robério Araujo - PPB.
Presente de Roraima: 1

Chicão Brígido - PMDB; PMDBIPRONA.
Presentes do Acre

Pará

Asdrúbal Bentes - PMDB; PMDB/PRONA; Be
nedito Guimarães - PPB; José Priante - PMDB;
PMDBlPRONA; Nícias Ribeiro - PSDB; Raimundo
Santos - PFL.

Presentes do Pará: 5

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
COMPARECEM MAIS OS SENHORES.:

Tocantins

Antônio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL;
Freire Júnior - PMDB; PMDB/PRONA; Paulo Mou
rão - PSDB; Udson Bandeira - PMDB;
PMDBIPRONA.

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB.
Presente do Amazonas: 1

Rondônia

Emerson Olavo Pires - PSDB; Expedito Júnior
-PFL.

Presentes de Rondônia: 2

Acre

Presentes do Tocantins: 5

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - PL; Neiva Moreira 
PDT.

pres;entes do Maranhão: 2
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O SR•.PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Art. 32 A instituição, instalação e funcionamento
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam do Grupo Parlamentar serão sem ônus para a Câ-
como se encontram. (Pausa.) mara dos Deputados.

APROVADA. Art. 4º Esta resolução entrará em vigor na data
A matéria vai à promulgação. de sua promulgação, revogando-se as disposições
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - em contrário.

Considero promulgadas, nesta sessão, as seguintes Câmara dos Deputados, 12 de novembro de

RESOLUÇÃO Nº 31, DE 1998 1998. - Michel Temer, Presidente.

Institui o Grupo Parlamentar Bra- VI - ENCERRAMENTO
sil-Bélgica, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara dos Deputados
aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 12 Fica instituído, como serviço de coope
ração interparlamentar, o Grupo Brasil-Bélgica, com
o objetivo de incentivar e desenvolver as relações.
entre os dois países e cooperar para o maior inter
câmbio entre os seus poderes legislativos.

Parágrafo único. O Grupo Parlamentar será
composto por membros do Congresso Nacional que
a ele aderirem.

Art. 22 O Grupo Parlamentar reger-se-á por
seus estatutos, aprovados por seus respectivos inte
grantes, respeitadas as disposições legais e regi
mentais em vigor.

Art. 32 A instituição, instalação e funcionamento
do Grupo Parlamentar serão sem ônus para a Câ
mara dos Deputados.

Art. 42 Esta rsolução entra em vigor na data de
sua promulgação, revogando-se as disposições em
contrário.

Câmara dos Deputados, 12 de novembro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

RESOLUÇÃO N2 32, DE 1998

Institui o Grupo Parlamentar Brasil
República Tcheca, e dá outras providên
cias.

Faço saber que a Câmara dos Deputados
aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 12 Fica instituído, como serviço de coope
ração interparlamentar, o Grupo Brasil-República
Tcheca, com o objetivo de incentivar e desenvolver
as relações entre os dois países e cooperar para o
maior intercâmbio entre os seus poderes legislativos.

Parágrafo único. O Grupo Parlamentar será
composto por membros do Congresso Nacional que
a ele aderirem.

Art. 22 O Grupo Parlamentar reger-se-á por
seus estatutos, aprovados por seus respectivos inte
grantes, respeitadas as disposições legais e regi
mentais em vigor.
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Aníbal Gomes - PSDB; Antonio Balhmann 
PPS; Ariosto Holanda - PSDB; Amon Bezerra 
PSDB.

Presentes do Ceará: 4

Piauí

Paes Landim - PFL.
Presente do Piauí: 1

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL; Henrique Eduardo Al
ves - PMDB; PMDBlPRONA.

Presentes de Rio Grande do Norte: 2

Paraiba

Efraim Morais - PFL; Gilvan Freire - PSB.
Presentes da Paraiba : 2

Pernambuco

Eduardo Campos - PSB; João Colaço - PSB;
Wolney Queiroz - PDT.

Presentes de Pernambuco: 3

Alagoas

Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha - PSDB.
Presentes de Alagoas: 2

Sergipe

Marcelo Déda - PT.
Presente de sergipe: 1

Bahia

Jairo Azi - PFL; João Leão - PSDB; Leur Lo
manto- PFL.

Presentes da Bahia: 3

Minas Gerais

Carlos Melles - PFL; João Magalhães 
PMDB; PMDBlPRONA; José Santana de Vasconcel
los - PFL; Márcio Reinaldo Moreira - PPB; Marcos
Lima - PMDB; PMDBIPRONA; Maria Elvira 
PMDB; PMDBIPRONA; Paulo Heslander - PTB;
Raul Belém - PFL; Ronaldo Perim - PMDB;
PMDBlPRONA; Sandra Starling - PT; Sérgio Miran
da-PCdoB.

Presentes de Minas Gerais: 11

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Alexandre Cardoso 
PSB; Alexandre Santos - PSDB; Alvaro Valle - PL;
José Maurício - PDT; Laura Carneiro - PFL; Lind
berg Farias - PSTU; Roberto Campos - PPB; Ro
naldo Cezar Coelho - PSDB;Sérgio Aroues - PPS.

Presentes de Rio Janeiro: 10

São Paulo

Almino Affonso - PSB; Antonio Kandir - PSDB;
Arnaldo Faria de Sá - PPB; José de Abreu - PSDB;
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT; Maluly Netto - PFL;
Marcelo Barbieri - PMDB; PMDBlPRONA; Nelson
Marquezelli - PTB; Paulo Lima - PFL; Robson Tuma 
PFL; Teima de Souza - PT; Tuga Angerami - PSDB.

Presentes de São Paulo: 12

Mato Grosso

Murilo Domingos - PTB; Rogério Silva - PFL;
Tete Bezerra - PMDB; PMDB/PRONA.

Presentes de Mato Grosso: 3

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PPS; Maria Laura - PT;
Wibgerto Tartuce - PPB.

Presentes do Distrito Federal: 3

Goiás

Jovair Arantes - PSDB; Roberto Balestra 
PPB; Rubens Cosac - PMDB; PMDBlPRONA.

Presentes de Goiás: 3

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Fernando Ribas Carli 
PPB; Luiz CsrIos Hauly - PSDB; Max Rosenmann 
PSDB; Paulo Bernardo - PT; Ricardo Gomyde - PCdoB.

Presentes do Paraná: 6

Rio Grande do Sul

Darcfsio Perondi - PMDB; PMDBIPRONA;
Enio Bacci - PDT; Fetter Júnior - PPB; Germano Ri
gotto - PMDB; PMDBlPRONA.

Presentes do Rio Grande do Sul: 4
DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Elton Rohnelt - PFL; Moises Lipnik - PL; Salo
mão Cruz - PSDB.

Total de Ausentes: 3

Amapá

Raquel Capiberibe - PSB.
Total de Ausentes: 1

Pará

Antônio Brasil - PMDB; PMDBIPRONA; Geral
do Pastana - PT; Hilário Coimbra - PSDB; Vic Pires
Franco - PFL.

Total de Ausentes: 4

Amazona.



Bahia

Felix Mendonça - PTB; José Carlos Aleluia 
PFL; Roland Lavigne - PFL; Severiano Alves - PDT.

Total de Ausentes: 4

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Armando Costa 
PMDB; PMDBIPRONA; Ibrahim Abickel- PPB; Lael
Varella - PFL; Mario de Oliveira - PPB; Mauro Lo
pes - PMDB; PMDBIPRONA; Nilmário Miranda 
PT; Osmânio Pereira - PSDB; SOvio Abreu - PDT;
Vittorio Medioli - PSDB.

Total de Ausentes: 10

Espírito Santo

Adelson Salvador - PMDB; PMDB/PRONA;
Etevalda Grassi de Menezes - PMDB; PMDBIPRO
NA; Luiz Durão - PFL; Marcus Vicente - PSDB.

Total de Ausentes: 4

Rio de Janeiro

Aroldo de Oliveira - PFL; Ayrton Xerez 
PSDB; Candinho Mattos - PSDB; Carlos Alberto
Campista - PFL; Cidinha Campos - PDT; Eurico Mi
randa - PPB; Itamar Serpa - PSDB; José Carlos
Coutinho - PFL; José Egydio - PFL; Laprovita Vieira
- PPB; Marcia Cibilis Viana - PDT; Maria da Concei
ção Tavares - PT; Rubem Medina - PFL; Vanessa
Felippe - PFL.

Total de Ausentes: 14

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Ayres da
Cunha - PFL; Carlos Apolinário - PMDB;
PMDB/PRONA; Celso Russomanno - PPB; Cunha
Bueno - PPB; Fábio Feldmann - PSDB; Fausto
Martello - PPB; Franco Montoro - PSDB; Hélio Bi
cudo - PT; João Mellão Neto - PFL; José Aníbal
PSDB; José Pinotti - PSB; Jurandyr Paixão 
PPB; Kuyu lha -·PSDB; Luiz Carlos Santos - PFL;
Luiz Gushiken - PT; Marquinho Chedid - PSD; Ushi-

Ribeiro - PFL;
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João Thomé Mestrinho - PMDB PMDBIPRONA. Augusto Farias - PFL; Fernando Torres -
Total de Ausentes: 1 PSDB; José Costa - PSD; José Thomaz Nono -

Rondônia PSDB; Talvane Albuquerque - PFL.
Total de Ausentes: 5

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França 
PMN; Carlos Magno - PFL; José Teles - PPB; Wil
son Cunha - PTB.

Total de Ausentes: 5

Confúcio Moura - PMDB/PMDB/PRONA; Mari
nha Raupp - PSDB.

Total de Ausentes: 2

Acre

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PPB;
João Tota - PPB.

Total de Ausentes: 3

Tocantins

Dolores Nunes - PFL; João
Melquíades Neto - PFL.

Total de Ausentes: 3

Maranhão

Haroldo Sabóia - PT; Jayme Santana - PSDB;
Márcia Marinho - PSDB; Pedro Novais - PMDB;
PMDBIPRONA; Remi Trinta - PL; Roberto Rocha 
PSDB.

Total de Ausentes: 6

Ceará

Antonio dos Santos - PFL; Firmo de Castro 
PSDB; Gonzaga Mota - PMDB; PMDBIPRONA;
Marcelo Teixeira - PMDB; PMDB/PRONA; Nelson
Otoch - PSDB; Roberto Pessoa - PFL.

Total de Ausentes: 6

Piauí

Alberto Silva - PMDB - PMDB/PRONA; Herá
clito Fortes - PFL; João Henrique - PMDB 
PMDB/PRONA; Mussa Demes - PFL.

Total de Ausentes: 4

Rio Grande do Norte

Betinho Rosado - PFL; Carlos Alberto - PSDB;
Cipriano Correia - PSDB; Iberê Ferreira - PPB; Ney
Lopes- PFL.

Total de Ausentes: 5

Pernambuco

Fernando Ferro - PT; Fernando Lyra - PSB;
Gonzaga Patriota - PSB; José Jorge - PFL; José
Mendonça Bezerra - PFL; Mendonça Filho - PFL;
Osvaldo Coelho - PFL; Salatiel Carvalho - PPB; Vi
cente André Gomes - PSB.

Total de Ausentes: 9

Alagoas
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taro Kamia - PPB; Vicente Cascione - PTB; Wagner
Salustiano - PPB.

Total de Ausentes: 20

Mato Grouo

Antônio Joaquim -.PSDB; Pedro Henry - PSDB.

Total de Ausentes: 2

Goiá.

Barbosa Neto - PMDB; PMDBlPRONA; Marco-
ni Perillo - PSDB; Oroino Gonçalves - PMOB;
PMDBIPRONA; Pedrinho Abrão .... PTB; Pedro Cane
do - PL; Sandro Mabel- PMDB; PMDBlPRONA; ViI
mar Rocha - PFL.

Total de Ausentes: 7

Mato Grosso do Sul

Oscar Goldoni .... PMDB; PMDBlPRONA.

Total de Ausentes: 1

Paraná .:

Hermes Parcianello - PMDB; PMOB./PRONA;
JOSb Janene - PPB; Luciano Pizzatto - PFL; Ned
sor. :.Aicheleti - PT; Paulo Cordeiro - PFL; Reinhold
Ster·,anes - PFL; Renato Johnsson - PSOB; Valdo-
mh~ Meger - PFL. .

Total de Ausentes:-8

santa Catarina

Mário Cavallazzi - PPB; Milton Mendes - PT;
Paulo Bauer - PFL; Pauío Bornhausen - PFL.

Total de Ausentes: 4

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Esther Grossi.- PT; Júlio
Redecker - PPB; Luis Roberto Ponte - PMDB;
PMOBIPRONA; Miguel Rossetto - PT; Valdeci Oli
veira - PT; WaJdomiro Fioravante - PT.

Total de Auaentea : 7
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão às 12horas e 27minutos.)

Ata da 1621 Sessão, em 12 de novembro de 1998
Presidência dos 8rs.: Paulo Paim, 3ll SttJcrstário, Adylson Motta; Arlindo Vargas; Eraldo

Trindade; Philemon Rodrigues, § 2f2 do artigo 18 do Regimento Interno

1- ABERTURA DA SESSÃO

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

Está aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

o SR. ADYLSON MOTTA, servindo como 20
secretário procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

111- EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Finda a
leitura do expediente, passa-se ao

IV ... PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a paJavra o Sr. Carlos Mosconi.

O SR. CARLOS MOSCONI (PSDB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no último final de samaria, realizamos em
Poços de Caldas, sul de Minas Gerais, o 1l! Encontro
Sul~Mineiro dos Gestores Municipais de Saúde. Esti
veram reunidos naquele evento 49 Municípios, rep
resentados por aproximadamente duzentas pessoas
entre Prefeitos, VICe-Prefeitos, Secretários Munici
pais de Saúde ou mesmo administradores munici
pais de saúde.

O objetivo da reunião foi levar informações aos
Municfpios do sul de Minas Gerais, sobre os deta
lhes da implantação da nova fase do Sistema Único
de saúde - SUB, com a criação do PAB - Piso de
Atenção Básica. Para tal, levamos dois ilustres
membros do Ministério da Saúde, Dr. Nelson Rodri
gues dos Santos, ex-Secretário Municipal de Saúde
de Campinas, possuidor de grande experiência em
polftica de saúde no Pafs, e o Dr. Adnei Pereira de
Morais, atuaJmente do Ministério da Saúde, ex-Se-
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cretário de Saúde e ex-Prefeito de Poços de Caldas, ção do capital externo para cobrir os déficits de con-
também com grande experiência no Sistema Único ta corrente, além da privatização do setor estatal, a
de Saúde no País. desregulamentação geral da economia, cujas expec-

O encontro foi um êxito. Houve participação ati- tativas culminariam, certamente, com o crescimento
va dos Prefeitos e técnicos desses 49 Municípios. da produção e consumo. Teríamos, então, um aumen-
Os representantes do Ministério da saúde já citados to da riqueza nacional, a melhor distribuição de renda,
forneceram informações detalhadas sobre a implan- com todas as benesses sociais dela decorrentes.
tação do PAB e do SUS, principalmente, no que diz Entretanto, não foi o que se viu, Sr. Presidente!
respeito ao uso correto dos recursos adicionais que A combinação de equívocos da política econômica
o PAB oferece aos Municípios que estão praticando interna com a crise das economias asiáticas e, pos-
a municipalização em fase mais avançada. teriormente, da Rússia provocou a evasão da moeda

Além da brilhante apresentação dos dois repre- forte, com perdas substantivas de nossas reservas,
sentantes do Ministério da saúde e com minha parti- com risco iminente de defaut.
cipação pessoal - tenho muito interesse na melhoria A contrapartida do Governo Federal, para fazer
das condições de saúde em todo o País e, evidente- face à crise, foi o Programa de Estabilidade Fiscal,
mente, em especial, no sul de Minas Gerais, minha suportado por três premissas fundamentais: o au-
região - houve também profícuo debate de cerca de mento extraordinário das taxas de juros, a redução
três horas, quando se detalharam as dificuldades de dos gastos governamentais com o Gonseqüente in-
os Prefeitos usarem corretamente os recursos. crernento das receitas via aumento de impostos e o

É evidente que os administradores municipais acordo com o Fundo Monetário Intemacional.
têm intenção de usá-los corretamente. Entretanto, Temos aí, Sr. Presidente, um quadro preemi-
há dificuldades de ordem administrativa e burocráti- nentemente recessivo que vai, certclmente, agravar
ca. A informação não é dada de maneira completa e ainda mais a situação prevalente do setor produtivo,

f pode suscitar, não só agora, mas também no futuro, o desemprego, as condições sociais, trazendo dí3sa-
problemas a essas Prefeituras com os Tribunais de lento à tão sofrida população brasileilB.
Contas, tanto do Estado, quanto da União. E tudo isso, Sr. Presidente, para quê? Para

A reunião no sul de Minas Gerais, que contou produzir superávits primários nas contas públicas,
com a participação dos gestores municipais de saú- com o propósito de honrar o pagamento dos juros,
de e técnicos altamente qualificados do Ministério da ou seja, para gerar recursos suficientes ao paga-
Saúde, foi, portanto, extremamente profícua. mento de uma remuneração que o capital externo

Era o que tinha a dizer. julgue suficientemente atrativo e seguro.
Embora compreendamos a dimensão gravíssi-

Durante o discurso do Sr. Carlos Mos- ma da crise, achamos que as soluções avançadas cara-
cani, o Sr. Paulo Paim, :J!l Secretário, deixa cem da eficácia desejada. Faltarn-lhes a rapidez de im-
a cadeira da presidência, que é ocupada plantação, cujas propostas inócuas redundarão em nada.
pelo.Sr. Adylson motta, § 22 do artigo 18 do É preciso inovar, buscar novas possibilidades
Regimento Interno. de confrontar a crise, sem impor à sociedade brasi-

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Conee- leira novos e inúteis sacrifícios.
do a palavra ao nobre Deputado Herculano Anghi- O ajuste fiscal deve começar pela queda das
netti. taxas de juros em níveis compatíveis com as taxas

O SR. HERCULANO ANGHINETTI (PPB-MG. internacionais. Passa, também, pela geração de ex-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, pressivos superávits comerciais, sobretudo para
Sras. e Srs. Deputados, estamos na iminência de aqueles itens produtivos de maior valor agregado e
apreciar o Programa de Estabilização Fiscal, posto que gerem novos empregos. É preciso retomar uma
ao escrutínio desta Casa, pelo Governo Federal. As política agrícola mais consistente. Recuperar o mer-
medidas preconizadas foram fruto de turbulências cado agrícola, assolado por juros elevados e dívidas
ocorridas no cenário econômico mundial, associadas impagáveis, tomando a atividade mais atraente e
à política neoliberal imprimida, ao longo dos últimos rentável. É preciso, Sr. Presidente, voltar a crescer,
anos, ao País. gerar riquezas e nos impor no cenário econômico in-

Vimos, em período recente, a abertura do País temacional com competência e sobel'ania.
ao comércio internacional, a queda das barreiras al- Tivemos contato recentemenb~ com o doeu-
fandegárias e do câmbio e a intensificação da utiliza- mento apresentado pelo Governador Itamar Franco



o SR. FRANCISCO DORNELLES (PPB-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, desejo congratular-me com o Sr.
Presidente Fernando Henrique Cardoso pela edição
de medida provisória que prorroga, até 31 de de
zembro de 1999, a isenção de IPI para taxistas e de
ficientes físicos.

O turismo é a atividade que hoje mais cresce
no mundo. De cada dez pessoas que trabalham,
uma está direta ou indiretamente relacionada ao tu
rismo~ E não existe nenhuma grande cidade, centro
de turismo, no mundo que não tenha uma frota de
táxis moderna, não poluente e que traga segurança
a seus usuários.

A isenção do IPI não traz perda de receita para
o Tesouro, porque sem essa isenção os taxistas não
comprariam carro e conseqüentemente não propicia
riam nem mesmo o Imposto de Renda que é gerado
quando as empresas fabricantes de automóveis ven
dem esses veículos a eles.

Dessa forma, congratulo-me com o Sr. Presi
dente da República por considerar que essa medida
- a isenção do IPI para taxistas e deficientes físicos 
é importante não somente no campo social, no que
se refere aos deficientes físicos, mas também no
campo econômico. Trata-se de um instrumento muito
importante para o incremento do turismo no Brasil.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. ÁLVARO GAUD~NCIO NETO (PFL
PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, estamos todos conscien
tes das dificuldades por que o País vem passando,
perseguindo o equilíbrio fiscal, com perspectiva de
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à apreciação de seu partido. Trata-se, Sr. Presiden- recessão, com conseqüências para, maioria dos
te, de uma proposta plena de civismo e consister:tte brasileiros.
com os anseios mais legítimos da sociedade brasi- O Governo Federal, por sua vez, vem defen-
leira. Ela é didática e auto-explicativa. Esmiúça, com dendo a aprovação de reformas estruturais, dentre
detalhes, as diversas propostas do pacote fiscal. outras medidas, capazes de fazer um ajuste em
Traz soluções, apresenta alternativas, cuja preocu- suas contas, e vem também exigindo tratamento si-
pação maior é minimizar os sacrifícios a serem imPOs- milar dos Estados brasileiros.
tos à sociedade brasileira e produzir resultados econô- São grandes as dívidas da maioria dos Esta-
micos plausíveis e compatíveis à dimensão da crise. dos para com a União. Alguns estão renegociando

Ela também, Sr. Presidente, resgata a mineiri- débitos, como tem sido o caso da Paraíba, o meu
dade e recoloca Minas no centro das decisões na- Estado. Não sei se os demais também promoveram
cionais. rolagem de suas dívidas, mas a Paraíba assim pro-

Preconizar a queda das taxas de juros, racio- cedeu e vem honrando os compromissos assumidos
nalizar o dispêndio estatal, proteger o setor produtivo com sacrifícios para o povo paraibano.
interno, fomentar a geração de emprego com políti- O que tenho observado é que o Governo Fede-
cas setoriais apropriadas, dentre outras, constituem ral, Sr. Presidente, em contrapartida, não tem sido
propostas do Governador Itamar Franco que aplau- •generoso, ou pelo menos justo, com a Paraíba. É
dimos e endossamos. que desde 1995, com arolagem da dívida, a Paraíba

vem pagando uma média de 161 milhões e 597 mil
reais de sua dívida, comprometendo em tomo de
17% de sua receita líquida anual.

Com relação ao Fundo de Desenvolvimento do
Ensino Fundamental - FUNDEF - a Paraíba tam
bém vem sendo punida numa média de 2 milhões e
836 mil reais por mês, valor bem superior ao crédito
no Orçamento Fiscal da União, em favor de operações
oficiais de crédito, quando a previsão é inferior às
perdas citadas acima.

No que tange, Sr. Presidente, ao Fundo Social
de Emergência e ao Fundo de Estabilização Fiscal,
a Paraíba também vem perdendo muito de sua re
ceita, podendo dizer que, de 1994 até os dias atuais,
o prejuízo é da ordem de 200 milhões de reais.

Nesses quatro anos, a Paraíba vem tendo per
das, afora a Lei Kandir, da ordem de 878 milhões e
936 mil reais. É muito para um Estado pequeno e
pobre como a Paraíba.

O que considero grave, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é que, das emendas apresentadas
pela bancada da Paraíba e aprovadas no Orçamen
to Geral da União de 1998, somente foram repassa
dos para o Governo da Paraíba 14,66% dos recur
sos, ou seja, 18 milhões, 831 mil e 254 reais,de um
crédito de 128 milhões, 446 mil e 140 reais. Dessas
emendas orçamentárias em relação a alguns Minis
térios, como o dos Transportes e o da Saúde, ne
nhum tostão foi ainda repassado para a Paraíba.

Este meu pronunciamento, Sr. Presidente,
prende-se ao fato de que tenho acompanhado o es
forço do Governador da Paraíba, José Maranhão,
que tem dispensado a sua cota de sacrifício exigida
pelo Governo Federal. Tem saneado as finanças do
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Estado. Tem pago em dia os funcionários estaduais. dor que obteve aprovação, nas últimas eleições, dl
Tem honrado os compromissos com o pagamento mais de 80% dos paraibanos, reelegendo-se po
da dívida para com a União. Tem administrado o mais quatro anos para administrar a nossa Paraíba
Banco do Estado da Paraíba sem a necessidade de por ser sério e por tratar de pleitos justos.
recorrer ao Proer, como fez São Paulo. Contudo, o Ademais, vale destacar que a Paraíba está en
Estado não tem sido correspondido pelo Governo cravada no semi-árido nordestino, sofrendo radical
Federal. mente os efeitos da seca, onde cerca de 70% dOl

Estamos quase no final de um exercício finan- seus mananciais estão praticamente secos. E ess,
ceiro, Sr. Presidente. Sabemos também, como já foi cota de sacrifício imposta ao Governo da Paraíb,
dito, das preocupações do Presidente da República vem aumentando ainda rnais as dificuldades dos nos
para ajustar as contas nacionais. Mas entendo que a sos innãos que sofrem pela falta de providências.
Paraíba deve ter um tratamento diferenciado, porque A Paraíba pede justiça.
é um E~do que~ pelas mãos~entes do Governa- Por fim, Sr. Presidente, solicito a V. Ex!!
dorJosé Maranhão, vem cumpnndo bem o seu dever. transcrição nos Anais da Casa de documento relati

Tomei ~onhecimento de que o Governad~r vo às emendas apresentadas pela bancada da Pa
José Maranhao esteve, nesta semana, com o Presl- raíba e constantes do Orçamento Geral da União.
dente Fernando Henrique Cardoso e tratou desta
questão, que é por demais preocupante. Espero que
o Presidente seja sensível ao apelo de um Governa-

EMENDAS APRESENTADAS PELA BANCADA DA PARAíBA
E CONSTANTES DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO

N- TITUI,O DA EMENDA ÓRGÃO Valor DI I,ei Valores.1!b~!!~!.-_ Valores a Uberar
IrEDERAL RSl~iO- RSl,OO % RS1,OÓ- -- % -

OI Irrilraclo no Estado da Paralba M.Meio Ambiente IS.2SO.oo0 2.7049.201 I~.~ r---P'~~ ---ª.!.21.-
02 Concluslo de BanaRens no Est. Parnlba M.Meio Ambiente 20.000.000 6.400.000 32~ ~OO{)OO ~..QQ-
03 Canal Adutor do Sist. Cllrema/Míle O'Agua DNOCS !8.100.00~ 6.144.940 339S 11.9.SS.{)~Q. 66,OS _
04 Malhoria das Cond. IIab. em AreIS Urbanas e Rurais ela PB M.P1aneÍllmenlo 13.473.000 2.786.117 2068 10.686.8~~ -12,~L
OS As&s de SIIlClllllenlo no Estado da Paralba M.P1l11teÍllmento 12.470.139 __7~2~~ _~,02_ _1!2!~J11 ~,~8_
06 BR 230JPB Enlroc.BR 101 Entronc. IlR 10·11·108 PIl 09S DNER 27.000.000 - ----=.- 27.000.000 100,00

ConstJAmpl. Sis\. Abaslecimento de 'glla fto.Eslado da PD Feia. Nac. de Saúde 11.4S0.00Õ
---- -11.450,{lOÕ ~OÕ.ÕO01

08 ConslJAmoI. Sis!. Estiolamento SlIlÚlário no Esrado da PB Pda. Nac. de Saúde 10.703.00Õ - . 10.703{)00 100,00

SUB TOTAL 128.446.140 18.831.2S4 14,66 109.614.887 85,34

09 Inh·Estmtun lkbana em Joio Pessoa·PB I M. Planeiamento S.Ooo.Ooo ., ., ., .,
10 Inia·l!sbutun lkbana em Campina Grande·PB I M.i'lafteíamenlo 10.550.000 ., ., ., .,

TOTAL 143.996.140 ., ., ., .,

OBSERVAÇÕES:

l. NO ORÇAMENTO DO MIN. DO MEIO AMO., REC. nlDRICOS E AMAZÔNIA }.EGAL, CONSTAlvl RECURSOS JÁ
APROVADOS PELO BANCO MUNDIAL PARA O PROÁGUA NO VALaR DE RS 18.000.000,00, PARA A ADUTORA DO
CARml E ATÉ AGORA NENHUM VALOR FOIIJOERADO.

2. FORAM LIDERADOS PELO MIN. DO MEIO AMB., REC. nlDRICOS E AMAZÔNIA LEGAL RS 150.000,00 COM
RECURSOS DO PROÁCUA PARA ESTUDOS PLANEJAMENTO DA DACiA DOS RIOS pmANHAS/AÇÚ - TRECIIO
PARAíBA.
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O SR. MARIO ASSAD JUNIOR (PFL- MG. sensibilidade entre os empresários e que os cortes
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e não atinjam em grande proporção o quadro de pes-
Srs. Parlamentares, o que inicialmente me motiva a soaI nos postos de trabalho.
ocupar a tribuna nesta tarde, pela primeira vez após Era o que tinha a dizer.
as eleições, é agradecer ao povo mineiro, que me O SR. PADRE ROQUE (PT- PRo Sem revisão
deu nas últimas eleições mais de 53 mil votos, vota- do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ção que me honrou profundamente. Foi uma campa- o pacote fiscal editado pelo Governo logo após o se-
nha modesta, porém presente nas ruas e que nos le- gundo tumo das eleições continua fazendo estragos
vará a ocupar a primeira suplência da coligação na- pelo Brasil afora e vai continuar fazendo por muito
quele pleito. tempo.

Mas desejo tratar, Sr. Presidente, de um as- Os jomais começam a trazer no vàrejo aquilo
sunto que me tem preocupado profundamente, so- de que antes falávamos no atacado. Exemplo disso
bretudo neste momento angustiante vivido por toda é a manchete do jornal Correio Brazillense de hoje:
a Nação, com cortes orçamentários, com a questão KBrasília mais pobre em 1999K. E também no Jornal
dos grampos, com o anúncio da conhecida Telemar, de Brasília, uma das manchetes de primeira página
empresa que adquiriu a Telemig e outras Teles, informa que os hospitais universitários não recebe-
abarcando uma imensa região do nosso País, de rão verbas para o exercício de 1999.
corte de pessoal da ordem de 25%. Os jomais minei- Ora, Sr. Presidente, isso é inaceitável. Os hos-
ros chegaram a noticiar que a previsão de corte de pitais universitários, pelo que parece, tendem a se
pessoal na empresa é de 25 mil pessoas. transformar em instituições sociais. Eu diria que

Estou consciente dos avanços tecnológicos e aquele monstro que privatiza está fazendo isso, de
da mudança nessa empresa, que era pública e tinha uma forma sorrateira e supina, com uma instituição
toda uma estrutura calcada na Lei nll 8.666 no que que até hoje se revelou da mais alta importância.
se refere à aquisição de equipamentos e licitação. É Não aceitamos que os hospitais universitários ve-
compreensível que haja corte de pessoal, porém é nham a pagar o preço. Esse ajuste fiscal, além do
fundamental que neste momento, como já disse, an- mais, é única e exclusivamente para que haja recur-
gustiante que vive a Nação brasileira haja sensibili- sos durante alguns meses e os juros das dívidas in-
dade da classe empresarial. Se há de se promover tema e externa possam ser pagos.
cortes, se realmente há de se reduzir gastos, que Muitas vezes perguntam-nos o seguinte: KO que
isso não incida de imediato sobre o quadro de pes- vocês da Oposição oferecem como altemativa?K Em
soaI. primeiro lugar, queremos oferecer como alternativa

Ora, falar, num momento como este, em redu- aquilo que estamos fazendo quase à exaustão, uma
ção de 25 mil postos de trabalho causa dor profunda análise profunda que revela a inutilidade das medi-
e preocupação aos trabalhadores do País, especial- das impostas à sociedade.
mente aos da área de telecomunicações. Praticamente todos os Ministérios estão aler-

Nunca é demais lembrar que um dos grandes tando-nos para as dificuldades do ano vindouro.
motivos da privatização no setor de telecomunicações Será um ano de vacas magras; dificilmente haverá
foi exatamente a possibilidade de termos mais inves- recursos para as necessidades mais urgentes a que
timentos, de melhorarmos a qualidade do serviço os Deputados, às vezes, conseguem atender com
prestado e sobretudo de criarmos novos postos de os recursos que agora o Governo Federal está tiran-
trabalho, não de reduzi-los. do dos Estados e Municípios via FEF.

Daí o meu apelo para que a Anatel, agência re- Sr. Presidente, pede-se à Oposição que ofere-
guladora na área de telecomunicações, acompanhe ça alternativas. Pois nós oferecemos! Antes de mais
de perto as demissões voluntárias que estão ocor- nada, não pactuar com o FMI, não se subjugar a ele.
rendo na Telemar, se é que assim está sendo, para Oferecemos também outras alternativas que trariam
que não aconteçam com frieza e insensibilidade. para os cofres da União maiores recursos, recursos

Nesse serü:Io, a CorTissão de Ciência e Tecnologia que agora são cortados principalmente dos setores
está convidando o Sr. Renato Guerreiro para prestar sociais.
esclarecimentos sobre esses fatos que nos machu- Sugerimos ainda a reestruturação do aparelho
cam e sempre preocupam, especialmente - como já arrecadador nas várias esferas do Governo, com
disse e me permito voltar a repetir - essa situação dura punição dos sonegadores. Conta-se a boca pe-
difícil em que vive a sociedade brasileira. Que haja quena por aqui que passa de 70 bilhões de reais o
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que se sonega anualmente neste País. Ora, estão soas do mais alto escalão do Governo Federal, in-
recuperando apenas 28 bilhões com as medidas do clusive o próprio Presidente da República.
pacote. Só com essa quantia, dobraríamos os recur- Neste momento, atenho-me à questão do Or-
sos e sobraria dinheiro para investimento real. çamento Geral da União. Já disse desta tribuna que

Oferecemos também apoio à criação do impos- absolutamente nenhum recurso está previsto para
to sobre grandes fortunas, projeto, aliás, de autoria reajustar o salário dos servidores públicos, o que
do próprio Presidente da República, quando Sena- significa a permanência do congelamento de salários
dor, e até hoje engavetádo. e a impossibilidade - e esse é o desejo do Palácio

Pedimos maior empenho do Governo na co- do Planalto - de termos, ao longo do exercício, uma
brança do ITR. Há dois anos, votamos nesta Casa política salarial que atenda essa categoria, algo que
nova fónnula para a cobrança desse imposto. Anun- temos defendido pennanentemente.
ciávamos naquela época que sua arrecadação da Ao observar os graves cortes do Orçamento,
forma proposta seria pífia. Não está acontecendo relativos à área de educação, verificamos poucos e
outra coisa. Hoje, arrecada-se uma verdadeira ni- insuficientes recursos para setores da maior impor-
nharia: 20% a 25% do previsto até afinal do ano, se- tância do ensino fundamental, como a questão da
gundo projeções otimistas. merenda escolar. Mas praticamente a totalidade do

Sugerimos revisão e supressão de parcela dos corte referente à área de educação está concentra-
incentivos fiscais. Há por aqui muitos incentivos para do nas universidades.
setores absolutamente desnecessários que pode- Então, as universidades públicas brasileiras fe-
Fiam perfeitamente ser revisados. derais, incluindo aí os hospitais universitários, vão

Podemos ainda instituir a progressividade na ter dificuldades brutais de sobreviver - é importante
tributação de renda da pessoa física. Não é possível que esta Casa saiba da gravidade da situação. Não
que, acima de detenninada faixa de rendimento, se trata, absolutamente, de acrescentar nada além
todo o mundo pague a mesma alíquota. do necessário para que nossas universidades fun

cionem. Essa questão é grave e procuraremos, com
Há outra sugestão: o aumento da tributação as diversas frentes de defesa das universidades pú-

sobre os gastos com cartão de crédito no exterior. blicas, interferir nessa discussão junto à Comissão
Sr. Presidente, quando lemos o que os brasileiros de Educação, mas já deixo nesta Casa o registro da
gastam no exterior, ficamos assombrados. Há gran- situação.
de possibilidade de essa medida ser uma nova fonte
de arrecadação. Por último, Sr. Presidente, relato que, anteon-

tem, a quase totalidade da bancada do Distrito Fede-
Sugerimos também a ampliação do Imposto de ral, entre Deputados e Senadores, reuniu-se nesta

Importação sobre bens supérfluos. Os ricos paga- Casa e confirmou a decisão de que vai fazer, priori-
riam mais, e os pobres seriam isentos. tária _ refiro-me aos integrantes do Partido dos Tra-

Outro item é a elevação do IPI incidente sobre balhadores - e exclusivamente, emendas de banca-
fumo e bebida, com o que certamente poderia au- da ao Orçamento Geral da União no que diz respeito
mentar muito a arrecadação tributária. ao Distrito Federal.

Portanto, Sr. Presidente, não nos digam ama- Já fazemos isso há muito tempo. Mas, neste
nhã que não oferecemos alternativas, propostas. Es- momento em que perdemos o Governo do Distrito

.tamos há muito tempo tentando contribuir com esta Federal, mostramos mais uma vez a responsabilida-
Nação, porque a queremos soberana, feliz, grande e de e o respeito em relação à defesa dos interesses
pujante como merece ser. da população e de nossa cidade. Esse gesto, reafir-

A SRA. MARIA LAURA (PT-DF. Sem revisão mado pela bancada do DF, sem sombra de dúvida, é
da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- da maior importância.
dos, na pauta política há três assuntos da maior im- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é incrí-
portância. Refiro-me ao ajuste fiscal, proposto pelo vel que, mesmo em uma discussão grave como a do
Sr. Fernando Henrique Cardoso; à discussão sobre Orçamento e diante das denúncias e constatações
o Orçamento Geral da União, que certamente ficará de seus cortes em áreas sociais fundamentais, há
imprensado, ou seja, pretenderão votar rapidamente quem apareça nesta cidade utilizando as páginas
no Congresso Nacional seus graves e profundos dos jornais para fazer demagogia sobre a questão.
cortes; e ao que vem sendo divulgado pela imprensa Aqui existem candidatos eleitos que pensam ter
nos dois últimos dias: as questões referentes a pes- emenda referente ao Distrito Federal no valor de 700
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milhões, outros chegam a pensar em 800 milhões. O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR.
Para se ter uma idéia, na forma de emenda ele banca- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
da no Orçamento de 1998, conseguimos apenas 73 Srs. Deputados, ao longo dos anos em que estamos
milhões. Penso que a continuação da demagogia e da neste Parlamento, temos defendido os mais altos in-
mentira, marcas da campanha eleitoral, representam teresses do País e do nosso povo.
uma política de desrespeito à população da cidade. Sempre lutei pela reforma tributária, pelas re-

Curiosamente, os jomais da cidade já come- formas estruturais do Brasil, acreditando que o mo-
çam a publicar uma questão para a qual já havíamos delo econômico vigente há décadas já se esgotou,
alertado. Fiz particularmente vários pronunciamentos não deu certo. Trata-se de um modelo híbrido, que
entre o primeiro e segundo turnos, quando o Sr. Joa- soma o de pior do capitalismo e do comunismo, cau-
quim Roriz dizia que ia conceder reajuste de 28% sando reflexos negativos sobre toda a população
aos servidores do Distrito Federal, e lhe dizia que brasileira, que acumula um contingente imenso de
explicasse a forma como os 28% foram praticados pobres e miseráveis, a má distribuição da renda,
na União. Como resultado de uma sentença judicial com sua alta concentração, e por aí afora.
em que era descontado tudo o que os servidores re- Sempre votei pelas reformas administrativa e
ceberam nesse período. Apenas 4% dos servidores previdenciária. Tenho lutado, há oito anos, pela
públicos federais tinham recebido integralmente os aprovação do meu projeto de reforma tributária, que
28%, sem falar que uma parcela significativa obteve prevê a implantação do Imposto de Valor Agregado,
zero de reajuste e que a média ficava entre 12% e o IVA estadual; o Imposto de Renda Federal; o Im-
13%. Mas, na verdade, insistia-se na televisão com posto Seletivo Federal; a manutenção do Imposto de
a mentira descarada do reajuste de 28%. Agora, não Comércio Exterior nas mãos do Govemo Federal; e
se trata mais de reajuste de 28%, mas para descon- o Imposto sobre Operações Financeiras - IOF. Prevê
tar tudo. ainda que os Municípios fiquem com os impostos so-

Outro dado curiosO: quando dizíamos que o bre ~propriedade, ficando su~ pa"rtilha mantida entre
Governador Cristovam Buarque tinha sido o único a Umao, os Estados e os Mumcíplos.
Governador a reajustar os salários de várias catego- Nesse sentido, haveria a simplificação do siste-
rias de servidores da Capital da República, afirma- ma tributário, o que desoneraria o setor produtivo
vam que era mentira. Cristovam reajustou os salá- para aumentar e melhorar produtos e serviços, dan-
rios de vários setores. Mas os 28% de reajuste pro- do-lhe condições de competitividade com os outros
metidos não são mais 28%, mas apenas a diferença. países do mundo. E viabilizar o Estado brasileiro,

I . t "d d d f I't" tomá-lo realmente social, voltado aos que dele preci-nslS o na necessl a e e que se aça po I lC8 " "-
"it - ut"l· d f "I"d d d sam. Quando falo Estado, quero dizer Umao, Esta-com raspe o e que nao se Ilze a ragll a e e d M" , " -,"

d· t d . d d t" os e umclplos, provendo educaçao e saude básl-Iversos se ores a socle a e para con muar em _ " "
. d I t" d f do d " ca dos que nao têm recursos, Justiça e segurançacima o pa anque men In o e azen emagogla t d

para a população da nossa cidade. para o os.
Dentro dessa linha de pensamento, tenho de-

.O S~. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Esta fendido o Governo Femando Henrique Cardoso, que
PreSidência concede "a palavra, pela ordem, ao no- foi quem promoveu e tem promovido essas reformas.
bre Deputado Paulo lima, Fui também Vice-Líder do Governo Itamar Franco,

O SR. PAULO LIMA (PFL-8P. Pela ordem. mas confesso que foi um Govemo titubeante, que ti-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comunico nha dúvidas existenciais a respeito das reformas e do
a presença no plenário do nosso companheiro do modelo que deveríamos construir no Brasil.
PFL, eleito por São Paulo com 220 mil votos, Depu- Veio o Plano Real, com a conseqüente estabili-
tado Rubens Furtan, que nos ajudará no trabalho dade da economia, e hoje, olhando para trás, nós
para transformar e construir este País. que lutamos durante mais de 20 anos para derrubar

Muito obrigado. a ditadura militar no Brasil e para construir a demo
cracia, temos duas grandes conquistas: a estabilida-

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Pre- de econômica e a democracia E é exatamente no
sidência deseja que o futuro Deputado seja bem-vin- momento em que o País está ~nfrentando uma crise
do a esta Casa. internacional vigorosa, que afeta as economias dos

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Conce- países em desenvolvimento, como é o caso do Bra-
do a palavra ao Deputado Luiz Carlos Hauly. sil, quando o Governo adota medidas corajosas,
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com apoio do Congresso Nacional, que surgem es- com o Ministério da Fazenda, compromisso de ade-
sas denúncias inconseqüentes, irresponsáveis. ' . são do Estado ao Programa de Apoio à Reforma dos

Essas ações, para mim, são maléficas para a Sistemas Estaduais de Previdência (PARSEP).
estabilidade da economia. E se atingem a estabilida- Esse Programa tem por escopo colocar os Esta-
de da economia, atingem o povo brasileiro. Porque dos num modelo de Previdência mais ágil e moderno.
os maiores beneficiários da estabilidade econômica Conquanto o Instituto de Previdência do To-
são milhões de trabalhadores, que sempre foram cantins - IPETINS seja plenamente viável financeira-
roubados pela inflação e pela especulação no Brasil. mente, .o objetivo do Governo estadual é evitar pro-

Portanto, considero essas ações nocivas à blemas futuros para isso, serão investidos 517 mil
economia brasileira, até porque desacompanhadas reais destinados à reformulação do lpetins. Essa
de provas. Se houvesse provàs, já teriam sido utili- verba já será liberada em janeiro próximo.
zadas na campanha eleitoral e mudado o rumo das Registrando o fato, desejamos, desta tribuna,
eleições neste País. Como não há provas, as denún- nos congratular com o Govemo do Estado do To-
cias são vazias, irresponsáveis. E o Brasil tem de cantins que, sem embargo de não ter, atualmente,
enfrentar a crise. O povo brasileiro, estarrecido, não problemas com o sistema previdenciário local, previ-
sabe o que é o que. ne-se para o futuro, evitando que possam os inativos

Não há dúvida de que essas tentativas de de- sofrer quaisquer prejuízos nos próximos anos.
sestabilizar o País constituem crime contra a ordem Sr. Presidente, solicito a V. E~ a divulgação do
econômica nacional e também contra o povo brasileiro. meu pronunciamento no programa A Voz do Brasil.

Sr. Presidente, o dito popular é claro: quem Era o que tinha a dizer.
não deve não teme. E tenho certeza absoluta, em- O SR. PAULO DELGADO (PT- MG. Pronun-
bora não prive da amizade pessoal do Sr. Presidente cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
da República, por quem tenho grande estima, admi- Srs. Deputados, muitos ditos populares se adaptam
ração e respeito, de que S.~ nada deve. Ao con- à mais recente novidade da República - de gravaçõ-
trário, é um homem que está fazendo um bem per- es ilegais de telefonemas de membros do Govemo, de-
manente ao País, concluindo o processo de reforma, núncias e chantagem contra eles -: -Onde há fumaça há
promovendo a estabilização da economia, garantindo fogo-; 'em caroço debaixo desse angu-, e por aí vai.
a liberdade e um processo democrático transparente, A idéia contida nos ditados cai como uma luva
tudo ~uscando transformar numa verdadeira Nação no Brasil, onde despertar suspeitas contra homens
este País que, infelizmente, não cresceu, não prospe- públicos tomou-se exercício de fácil manejo, já que
rou pela ganância, pela corrupção de décadas. por aqui todo político é corrupto até que se prove o

Hoje acredito que temos um País muito melhor contrário. A denúncia, que aparentemente tem fim
do que ontem e quero crer que amanhã será melhor em si mesma, isenta de provas e de responsabilida-
ainda, pois acredito na perspectiva do futuro. des, funciona como uma forma de aumentar a cor-

O SR. ANTONIO JORGE (PFL - TO. Pronun- rupção, pois no seu decorrer sempre existe quem
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e dela se beneficie. Há uma nítida predisposição da
Srs. Deputados, a crise que assola o sistema previ- imprensa para acreditar na má-fé de todo homem
denciário federal, particulamiente no que respeita público indistintamente e atribuir esse pressuposto
aos inativos do serviço público, decorrente do dese- ao público em geral. Voltamos sempre à clássica si-
quilíbrio entre despesas infinitamente maiores do tuação bíblica: o escândalo nem sempre é o escân-
que a receita, obrigou o Governo a propor o aumen- dalo, mas sim a forma escandalosa de divulgá-lo.
to da contribuição dos servidores em atividade, as- E, como sempre ocorre em casos como esse,
sim como criar uma pesada contribuição para os os beneficiários nem sempre são apenas os que pa-
aposentados e pensionistas, sem o que, alega-se, a recem. Afinal, o que está acontecendo? O fato novo
Previdência inevitavelmente quebrará. nessa novela é que a imprensa foi usada e autoriza-

Pois bem, para evitar que se chegue a uma si- da a divulgar a infâmia e conduzi-Ia para a versão
tuação de tamanha gravidade, o Governo do Estado mais elaborada e favorável à vítima da calúnia. No
do Tocantins está adotando medidas que, a médio e entanto, como a competição entre os órgãos de im-
longo prazo, impliquem permanente suporte finan- prensa é da mesma natureza da competição entre
ceiro à instituição previdenciária estadual. supermercados, apareceram no País ofertas cada

Exatamente dentro desse contexto, o Governa- vez mais mirabolantes de versões, autores, benefi-
dor Raimundo Pires está firmando hoje, em Brasília, ciários e vítimas. Um jornal brasileiro chegou a ir a
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um paraíso fiscal atrás de uma conta conjunta de al- paz de antigamente. Com essa história, a imagem
tas autoridades nacionais, inspirado no mesmo enre- de modemo e perfeito do Governo e seu Líder, que
do da República collorida. Quanto pior, melhor para já foi roubada pelas conseqüências da crise econô-
a imprensa, pois ela permanece adotando o lema de mica, fica um pouco mais perigosamente abalada.
que notícia boa é notícia ruim. Daí a querer imputar-lhes, com a facilidade própria

Mas, nesse caso, pelo forma com que a im- da cultura polític~ nacional, a acusação de corruptos
prensa trata o assunto, podemos vislumbrar o seu da pior estirpe. E um jogo delicado e perigoso que,
verdadeiro significado. Afinal, foi o Governo que di- com certeza, não interessa ao País nem ao seu futuro.
vulgou as chantagens que estava recebendo, basea- Nenhum jornal tem coragem de dizer que o
das em documentos não autenticados e com o obje- que está escrevendo é verdade, e é um absurdo que
tivo de estimular ações de difamação contra o Presi- estejam fazendo isso há quinze ou vinte dias contra
dente da República e membros do seu Govemo. as autoridades da décima economia do mundo, ima-
Ora, é muito estranho que nem o difamador nem o ginando que o fato não tenha nenhuma repercussão
difamado queiram procurar primeiro o Poder Judiciá- na vida do cidadão comum. Não se trata de proble-
rio. Do difamador pode-se compreender a escolha, ma de interesse dos políticos nem da sobrepolitiza-
mas sendo o difamado a maior autoridade pública do ção da vida neste País, onde o que se faz se imagi-
País, é curioso que não tenha sentido a ação como na que possa ser resolvido aqui, em acordos feitos
um crime contra a segurança nacional. Se o Gover- no Planalto Central. A vida real, a que é vivida pelo
no brasileiro não sabe ou não confia no livre exercí- cidadão, é plenamente atingida pelo enfraquecirnen-
cio constitucional dos Poderes da União e não usa o to da autoridade pública do nosso País.
Estado para proteger a Nação de rotineiros movi- O Brasil, neste momento, está em pleno pro-
mentos difamatórios, a segurança interna do povo cesso de negociação internacional, e a quebra da in-
do País estará sempre vulnerável. tegridade do Governo certamente não é boa para o

Ao não procurar a via legal, e assim restringir a País, mas muitas operações econômicas delinqüen-
publicidade do boato, o Governo imagina que o povo ciais ganham dinheiro com um govemo fraco. As es-
deduzirá que ele não tem nada a temer. No entanto, feras do poder, hoje, no Brasil, organizam-se em tor-
ao Govemo cabe ter pedagogia permanente nos no de um centro muito forte e de extremos muito fra-
seus atos, pois de todas as suas ações se exige in- coso Não existe a possibilidade de ruptura democráti-
teresse social. E nesse caso as ações e os meios i1i- ca através do jogo político com as forças atuais,
citos, com seus titulares, é que estão sendo benefi- como já tivemos em outras épocas da história do
ciados. E poderão voltar à carga sempre, protegidos Brasil, quando os extremos eram fortes e o centro
pelo anonimato e pela imprensa livre de limites. Há era fraco. E o extremo que imaginava derrubar o Go-
informalidades, frivolidades e concessões que uma vemo pelo centro fraco acabou sendo derrotado pelo
autoridade pública não pode se permitir, sob pena extremo mais fraco naquele período.
de violar a integridade da Nação, que ultrapassa pe- Não é possível que não existam membros polí-
ríodos de govemo. ticos e da imprensa brasileira observando a história

E quando ultrapassa as autoridades públicas e deste País nos últimos anos, onde se conspira con-
chega ao homem comum, é mais temeroso e mais as- tra um centro forte, mesmo com extremos fracos. A
candaloso pensar que o Poder Judiciário não seja a disputa se dá em tomo desse centro, que se ampliou
via normal para deter esse tipo de ação nefasta que muito após a reeleição e isolou ainda mais a extra-
existe no nosso País há mais de cinqüenta anos. ma direita e a esquerda. Para a esquerda, há sem-

Mas vamos à política e ao que pode estar em pre a possibilidade de adiar as votações no Con-
jogo nesse momento em que o grau de importância gresso e assim conseguir ganhos pontuais na bata-
da denúncia é inversamente proporcional ao poten- lha parlamentar. A direita se beneficia dos adiamen-
cial de embaraço que ela vem produzindo. Denún- tos na composição do novo Govemo. Dentro da pró-
cias desse quilate são úteis para desestabilizar insti- pria coalizão há no PFL e no PMDB interesse em isolar
tuições. A estabilidade da democracia que se vem o PSDB e produzir um novo formato para o segundo
construindo vive, nessa passagem do primeiro para mandato. Ora, os outros partidos vinculados ao Gover-
o segundo Govemo Femando Henrique, uma turbu- no têm interesses diferentes, e o mais nrtido é deslocar
lência originária de mudanças inevitáveis. O Gover- mais um pouco para a direita o centro do poder.
no está-se recompondo e tudo indica que sua base A presença de membros do Governo Collor e
de sustentação não consegue mais manter a mesma de Maluf na operação dá a dimensão aventureira da



Durante o disculSO do Sr. Paulo Delgado,
o Sr. Adylson Motta, § 2!l do artigo 18 do
Regimento Interno deixa a cadeira da presi
déncia, que é ocupada pelo Sr. Arlindo Valp8s,
§ 2!l do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas) - Con
cedo a palavra ao Exmo. Sr. Deputado Chico Vigi
lante. S.Exa. dispõe de cinco minutos.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, tenho acompanha
do nesses últimos dias os noticiários a respeito da
suposta chantagem, e agora ouvi preocupado o pro
nunciamento de um Deputado do PT.

Primeiro, quero que a imprensa diga qual é a
chantagem e quem cobrou de quem, porque não dá
para ficar dizendo que houve chantagem sem dizer
quem estava sendo chantageado. Como é a chanta
gem? Estão cobrando quanto? Em troca de quê? O
que queriam para guardar as informações? Portanto,
a primeira coisa a ser esclarecida, para limpar o ter
reno, é qual o tipo da chantagem, porque não se
pode falar em chantagem, sem mencionar o objeto
da chantagem.

Segundo, quero, sim, parabenizar a imprensa
brasileira, porque está tendo coragem de fazer o que
esta Casa não faz, ou seja, trazer os fatos ao conhe
cimento do público e investigá-los com profundidade.

Dizia um Deputado do PT há pouco que se tra
ta das autoridades da décima economia do mundo.
Pois bem. Há poucos dias, o Primeiro-Ministro da
segunda economia do mundo, o Japão, foi para a
cadeia por corrupção. Já houve casos de corrupção
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desestabilização de governos, quando esta obtém na Inglaterra, na França, na Itália, nos Estados Uni-
êxito: a ilusão de resolver a favor de quem conspira. dos, e o Brasil não está imune.
Ontem, com atraso de quase sessenta dias, o gover- Os jornais Folha de S.Paulo, O Globo, Cor-
no-alvo tomou a decisão de enviar o caso para o Mi- reio Braziliense e a rádio CBN, estão de parabéns,
nistério Público e a Polícia Federal. Pelo menos a porque estão mostrando os fatos. A notícia existe, a
uma instituição se confia o seu papel. investigação está sendo feita. Não acredito que um

Sr. Presidente, uma coisa é certa: na descon- jornal da importância da Folha de S.Paulo dedicas-
fiança geral que tornou conta do País, esse tipo de se no dia de hoje cinco páginas do seu primeiro ca-
denúncia e chantagem e a forma como os envolvi- demo ao assunto, se não fosse importante. Não dá
dos se comportam nos fazem sentir mais atrasados, para ficar chamando jornais da importância que têm
como um redemoinho de interesses particulares do a Folha de S.Paulo e O Globo de panfletos incen-
qual não conseguimos nos livrar. O que fazer com o diários. Esse é o papel da imprensa, papel da revista
Brasil é uma questão de unidade nacional. Não é Época, que teve a coragem de trazer a público tal
certo imaginar que o que se faz contra governos le- notícia. O único erro é que o fato está sendo chama-
gítimos não será feito posteriormente, quando a legi- do de chantagem.
timidade se transferir para outros governos igual- A Polícia Federal brasileira tem a obrigação de
mente legítimos. investigar com isenção, sem acobertar nada. O Mi-

Era o que tinha a dizer. nistério Público também já devia estar investigando
as denúncias, e não as engavetando, corno tem feito
constantemente o atual Procurador-Geral da Repú
blica, que, ao invés de investigador, é um verdadeiro
engavetador de denúncias que chegam àquele ór
gão, assim como esta Casa tinha a obrigação moral
perante a Nação de constituir uma CPI. Tudo que é
escândalo, ficam dizendo que não se pode investi
gar, porque vai atrapalhar a economia. Foi assim
com o caso da ·pasta rosa·, que não podia ser in
vestigado, porque ia atrapalhar a economia; do SI
VAM, que não podia ser investigado, porque ia atra
palhar as reformas e da intervenção federal no Esta
do de Alagoas, que não aconteceu para não atrapa
lhar as reformas. Agora, mais uma vez ficam dizen
do que não se pode investigar, para não atrapalhar
as reformas. Que reformas? Reforma do Estado po
dre? Reforma do Estado em que se supõe que a
principal figura da Nação está envolvida com contas
secretas, com dinheiro tirado lá se sabe de onde? É
preciso que a Câmara dos Deputados tenha a cora
gem cívica de fazer a investigação. Alguns dos bilhe
tes hoje publicados pelo jornal O Globo fazem refe
rência a uma pessoa, Sr. Luiz Esteves, e dizem ao
Ministro José Serra para procurar esse senhor. In
clusive tem um que dá mais detalhe dizendo: procu
rem o Sr. Luiz Esteves e seus advogados. Todos
nós sabemos que existe em Brasília uma figura com
esse nome, que montou o mais poderoso centro de
informação privada e ilegal do Brasil, para bisbilhotar
e investigar a vida das pessoas do Distrito Federal.
Nós, a Deputada Maria Laura, que está aqui neste
momento, e eu, participamos da campanha eleitoral
do Prof. Cristovam Buarque, e sabíamos a cada de
bate do terrorismo qu~ era vivido nesta cidade, com



A notícia do reinício das obras da Santa Casa
de Dourados - divulgada na edição anterior de O
Progresso, página Dourado - 1 - e a intervenção
do Deputado federal Marçal Filho (PSDB) para ga
rantir os recursos no Orçamento Geral da União
mostra como é importante a presença de um repre
sentante local lá em Brasília.

25646 Sexta-feira 13 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1998

notícias de que exibiriam fitas, tinham dossiês, boa- Dois aspectos são importantes nessa discus-
tos de que sabiam de coisas envolvendo a vida pri- são. Em primeiro lugar, não é demais enfatizar a ne-
vada do nosso candidato e chantagens que eram fei- cessidade que Dourados tem dessa obra, cujos be-
tas envolvendo o nome das filhas do nosso Gover- nefícios são notórios. A partir dela a cidade vai se
nadar. Tudo isso vinha dessa central ilegal, imunda, tomar um centro regional de saúde - de certa forma
espúria, que investiga a vida das pessoas do Distrito ela já é tendo em vista o grande número de pessoas
Federal. da região que procura os hospitais e as clínicas es-

Portanto, a Polícia Federal tem que desenvol- pecializadas aqui instaladas - podendo oferecer um
ver a sua investigação em dois càmpos: primeiro, atendimento mais digno aos pobres; aumenta-se a
descobrir quem são os grampeadores, quem está in- cota de recursos do SUS e abre a possibilidade de
vestigando a vida das pessoas de maneira ilegal - se instalar em Dourados um curso superior de Medi-
esse crime tem que ser investigado; segundo, inves- cina, somando-se ao de Enfermagem e Obstetrícia
tigar sobre a veracidade dos dossiês. Vi o cinismo oferecido pela UEMS.
do Sr. Paulo Maluf, ontem, dizendo que não procu- Esse prédio quando estiver definitivamente
rou integrantes do Partido dos Trabalhadores. Pro- concluído e equipado, será uma espécie de hospital
curou, sim. Mandou procurar. Foi lá oferecer docu- escola, formando mão-de-obra relativamente escas-
mentos. Agora vem com um cinismo daqueles, di- sa atualmente e voltada para uma tarefa das mais
zendo que não procurou ninguém do Partido dos nobres e dignificantes: salvar vidas. Sabe-se que
Trabalhadores. Alguém é capaz de confundir a voz Dourados é carente em termos de estrutura hospita-
do Sr. Paulo Maluf no telefone? Ninguém sabe que o lar voltada ao atendimento público gratuito e que o
Sr. Paulo Maluf tem o Sr. Lafaiete Coutinho como Evangélico, apesar de toda a dedicação de seu qua-
um dos melhores amigos e que o Sr. Lafaiete Couti- dro de médico e pessoal de apoio logístico, não con-
nho é sogro de uma filha do Sr. Paulo Maluf? Um fi· segue atender a contento todos os pacientes que o
lho do Sr. Lafaiete Coutinho é casado com uma filhE procuram.
do Sr. Paulo Maluf. E foi o Sr. Lafaiete Coutinho, em O segundo aspecto é de natureza política. La-
nome do Sr. Paulo Maluf, quem procurou o Deputa0. mentavelmente essa obra ficou paralisada por qua-
do Luiz Gushiken e apresentou, sim, a documenta- tro anos e sabe-se que essa demora decorreu devi-
ção lida pelo Deputado Luiz Gushiken e pelo advo- do a falta de representantes locais em Brasília. A
gado Márcio Thomaz Bastos. Contudo, não a usa- Santa Casa foi iniciada a partir do envolvimento de
mos, mas esperamos que seja investigado e que pa- toda a sociedade local mas foi fundamental o traba-
rem com este cinismo nesta República de dizer que lho, naquela época, do então Deputado Valdir Guer-
não se tem de investigar nada. ra que conseguiu viabilizar os recursos junto ao Go-

O SR. MARÇAL FILHO (PSDB - MS. Pronun- vemo Federal graças também ao fato dele ter como
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e irmão um ilustre Ministro da Saúde, Alceni Guerra.
Srs. Deputa~s, .quero destacar hoje, da tribuna des- Naquele tempo Dourados tinha eleito três de-
ta Casa, o reiníCIO das obras da Santa Casa de Dou- putados federais e na eleição seguinte não elegeu
rados, Mato GfOSS? do Sul, uma luta qu~ abraçamos nenhum representante em BrasOia. A expectativa em
desde que assU"'!lmoS o ma~dato.aquI na Câma~ tomo da retomada das obras cresceu a partir do mo-
Federal. A p~ito, ~o seja registrado nos AnaiS menta em que Marçal Filho foi para Brasília, assu-
da Casa o editonal do Jornal O Pr~res80, de Dou- mindo a vaga de André Puccinelli. Lógico que ele
rados, que versa exatamente sobre ISSO. teve a ajuda da bancada do Estado mas é claro tam-

EDITORIAL A QUE SE REFERE O bém que a dedicação pessoal desse jovem parla-
ORADOR mentar está sençto decisiva.

A SANTA CASA Embora essa notícia seja alvissareira, é preci-
so se ter os pés bem firmes no chão. Essa obra ain
da vai consumir muito mais dinheiro até ficar definiti
vamente pronta e será necessário da mesma forma
um trabalho gigantesco para equipá-Ia. Tudo isso,
no entanto, não é impossível se Dourados estiver
bem representada em Campo Grande e principal
mente em Brasília. A força de Dourados na capital
federal cresceu com a eleição de dois deputados.
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O Sti. AIRTON DIPP (PDT - RS. Pronuncia o onde S.Exa., participando de uma assembléia espe-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- cial da ONU, falou sobre a questão de drogas no
putados, informo aos nobres Parlamentares que, nos Brasil.
termos do art. 113, inciso I, § 1°, do Regimento Inter- Aliás, a sessão contou com as maiores expres-
no da Câmara dos Deputados, estou apresentando sões das chefias de Estados do mundo inteiro. Cer-
uma indicação ao Ministério da Ciência e Tecnolo- ca de 132 países participaram do evento.

gia. O Sr. Presidente da República, Fernando Hen-
O objetivo é sugerir a adoção de medidas ur- rique Cardoso, fez um sugestivo discurso, dando ên-

gentes visando ao pleno restabelecimento da con- fase a que, nos dias seguintes após voltar ao Brasil,
cessão de auxílios destinados à produção científica iria criar a Secretaria Nacional Antidrogas e dar prio-
por parte do Conselho Nacional de Desenvolvimen- ridade a uma das extremidades importantes do com-
to Científico e Tecnológico - CNPq. bate às drogas, que é a prevenção.

A suspensão de auxílios, definida recentemen- Realmente, S.Exa., ao voltar, cumpriu o que
te pelo CNPq, conforme denúncia de reitores de uni- havia dito parcialmente. Digo parcialmente, Sr. Pre-
versidades, poderá afetar a produção científica e sidente, porque criou a Secretaria Nacional Antidro-
tecnológica desenvolvida pelos universitários brasi- gas, mas, paradoxalmente, a lotou junto ao Gabinete
leiros. Militar da Presidência da República.

Em recente reportagem publicada pelo jornal Não vejo qual a razão de se fazer um discurso
Correio do Povo, de Porto Alegre, Rio Grande do dizendo que a ênfase seria dada à prevenção do
Sul, a Vice-Reitora de Pesquisa e Pós-graduação da abuso de drogas e lotar esta secretaria tão importan-
Universidade de Passo Fundo - RS, Solange Longhi, te no Gabinete Militar da Presidência da República.
informou que, no segundo semestre deste ano, o nú- Inclusive tenho visto alguns reflexos de notícias no
mero de bolsas de iniciação científica do CNPq não exterior considerando isso um paradoxo. Eu, que
aumentou, e a estratégia para diminuir os gastos foi lido com essa área há 31 anos, considero essa atitu-
reduzir de doze para onze meses a sua duração. de inexplicável.

Outro indicativo de cortes, segundo esclareceu
a vice-reitora, foi a recusa dos pedidos de bolsas de Tudo bem, contanto que possamos realmente
aperfeiçoamento à Universidade de Passo Fundo, partir para aquilo que foi afirmado.
sem que qualquer análise técnica fosse desenvolvi- Na verdade, Sr. Presidente, quando falamos
da sobre as inscrições dos alunos. em combate ao abuso de drogas, devemos conside-

É lamentável, Sr. Presidente, esta postura do rar como se houvesse uma espécie de canal ou ca-
Governo Federal, por intermédio de órgão do Minis- deia em que, em uma das extremidades, tivesse a
tério da Ciência e Tecnologia, de desestimular e de- oferta da droga: a produção, o tráfico, os traficantes
sencorajar a pesquisa nacional. e o contrabando.

Por entender que é inquestionável o papel so- Essa extremidade realmente tem que ser com-
cial das universidades na produção do conhecimento batida com a repressão, tipicamente policial. Mas
científico e na contribuição para o desenvolvimento isso, constitucionalmente, compete à Polícia Fede-
social e econômico do País, considero fundamental ral, porque, todas as vezes que, neste País, se fala
o apoio às iniciativas que visem a dar sustentação em combater o tráfico de drogas e em lançar as For-
às atividades de pesquisa, portanto, é fundamental 8 ças Armadas nesta luta, logo se argüi: -Não é a fun-
ampliação das bolsas do CNPq. ção das Forças Armadas". E não é mesmo. Nós,

Assim sendo, Sr. Presidente, requeiro a V.Exa. que participamos da elaboração da Constituição bra-
que determine, com urgência, a remessa dessa indi- sileira ainda na época da Assembléia Nacional
cação ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para Constituinte, lembramo-nos disso muito bem.
que, o mais brevemente possível, seja efetivado o Não é função das Forças Annadas corrbater o tráfi-
repasse de recursos necessários à preservação das co de drogas, e, portanto, tarTt>ém não é local apropriado
bolsas do CNPq. para se instalar urna Secretaria Nacional Antidrogas o Ga-

O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem revi- binete Militar da Presidência da República. A impressão
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- que se tem é que se está dando ênfase à repressão.
tados, no mês de julho próximo passado, acompa- Agora, a outra ponta da cadeira é a demanda,
nhamos o Sr. Presidente da República, Fernando é a procura da droga, é o uso, são os dependentes
Henrique Cardoso, em uma viagem a Nova Iorque, que pagam pela droga.
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Portanto, para um combate eficaz, evidente- Dessa maneira, só após essa votação poderá
mente, devemos reprimir a oferta, trabalho típica- ser promulgada a emenda à Constituição, e após
mente policial e para o qual tem sido bem preparada isso não poderão ser votadas medidas provisórias.
a nossa Polícia Federal, que tem atuado, na minha Que ironia!
opinião, com razoável eficiência. É o castigo para esse Executivo, que não es-

E a outra extremidade, Sr. Presidente, que está gota seu saco de maldades.
abandonada no nosso País, pela qual quase nada O SR. FERNANDO RIBAS CARLI (PPB-PR.
se faz, a não ser em caráter pa~icular e privado por Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
intermédio das ONGs que existem no Brasil, é a pre- Srs. Deputados, há sete dias, mais precisamente na
venção para reduzir a dema!1da. Enquanto houver quinta-feira da semana passada, usei este microfone
demanda, evidentemente, haverá oferta e pessoas para propor ao Presidente Fernando Henrique e à
dispostas a correr os riscos para ofertar a droga. sua equipe econômica que levassem à frente a idéia

Portanto, temos de investir na prevenção, na de uma nova ordem econômica mundial.
educação. Qual é o programa educativo que este Disse eu então que de nada adiantam mais pa-
novo secretário indicado, mas ainda não empossa- cotes, mais sacrifícios para o povo brasileiro, au-
do, Sr. Wálter Maierovitch, está propondo? Ne- mento de juros, cortes em áreas essenciais do nos-
nhum. Ao contrário, apresenta a idéia paradoxal, im- so País, como a saúde e a educação, simplesmente
pensável, de se distribuir gratuitamente drogas aos para contermos recursos e entregá-los à banca inter-
usuários dependentes. É incrível uma proposta des- nacional. De nada adianta o FMI emprestar mais 40
se tipo ser feita num País como o nosso. ou 45 bilhões de dólares para o Brasil, dinheiro que

Sr. Presidente, um plano piloto dessa espécie vai ser aportado ao Fundo Monetário Intemacional
foi feito recentemente na Suíça e não deu bons re- pelas grandes economias, pelos países ricos. É cla-
sultados. Isso não é nenhuma novidade. Em 1970, a ro que esses recursos servirão como aval para os
Inglaterra fez um plano semelhante, e, assim mes- especuladores internacionais deixarem seu dinheiro
mo, foi um plano de distribuição de drogas gratuita- no País com a garantia de que o receberão de volta,
mente para usuários de drogas opióides, do tipo da e vão receber de volta com juros, sangrando o povo
heroína, que praticamente não existem no Brasil. O brasileiro.
nosso problema são a maconha, a cocaína, o crack, Disse também que precisamos de uma nova
as anfetaminas ou bolinhas. ordem econômica mundial para que o ser humano

Desafio o Sr. Wálter Maierovitch, indicado para seja privilegiado e o capital não seja a razão da exis-
a secretaria, o qual não tem programa algum, não tência do mundo. De que serve o capital se não hou-
falou nada ainda sobre a prevenção, a nos apresen- ver o ser humano?
tar um plano feito em algum país para se distribuir O jomal Folha de S.Paulo de hoje, na segun-
crack, cocaína ou similar aos usuários de drogas. da página, na seção ·Opinião·, publica algo que vem

Portanto, Sr. Presidente, fica registrada nos somar-se ao que eu disse na semana passada e re-
Anais desta Casa a nossa indignação e o nosso pro- peti em parte neste pronunciamento.
testo por essa Secretaria Nacional Antidrogas, cri.?- O artigo tem o seguinte texto, Sr. Presidente
da em tão boa hora, estar dando ênfase à repressao Sras. e Srs. Deputados:
e não cuidando de uma área tão importante, que é a . d
da prevenção. Motores da Deslgualda e

Era o que tinha a dizer. O mundo não está só desequilibrado,
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. mas se torna mais injusto.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, O aspecto mais visível é a ausência de
Sras. e Srs. Deputados, quero registrar a preocupa- um sistema financeiro internacional confiá-
ção com a reforma da Previdência, que não poderá vel. Mas os motores da desigualdade não
ser promulgada antes de 16 de dezembro de 1998, são apenas de natureza financeira. É a pró,:.
pois a promulgação depende da aprovação das me· pria forma de organização da produção que
didas provisórias, e uma delas, a que estabelece a reproduz e amplia as diferenças.
cobrança de contribuição dos inativos, somente po- O relatório anual sobre tendências do
derá ser votada na convocação extraordinária, por- investimento publicado pela ONU mostra
que no atual período legislativo ,já ocorreu a aprecia- esse quadro com grande didatisrno. Os nú-
ção dessa matéria, e ela foi rejeitada. meros são impressionantes: 70% dos inves-



Durante o disculSo do Sr. Fernando Ri
bas Carli, o Sr. Arlindo Vargas, § 2[2 do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Eraldo
Trindade, § 2º do artigo 18 do Regimento In
terno.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Max Rosenmann.

O SR. MAX ROSENMANN (PSDB-PR. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, volto a ocupar a tribuna desta
Casa Legislativa com muito entusiasmo e a satisfa
ção de ver meu trabalho reconhecido pelo eleitorado
paranaense. E isso ficou demonstrado com minha
reeleição para o exercício do quarto mandato. E a
cada eleição tive a felicidade de ver o número de vo
tos evoluir, passando dos 43 mil do primeiro manda
to para os 58 mil do segundo, 90.312 do terceiro e
95.512 do quarto mandato, para o período de 1999 a
2002. E esses votos foram obtidos em 324 dos 400
Municípios do Paraná. Agradeço aos eleitores a con
fiança manifestada, destacando que pretendo honrar
e dignificar cada voto recebido.
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timentos estrangeiros ocorrem nos países Meu compromisso, como ocorreu desde o pri-
mais desenvolvidos e 90% desses investi- meiro mandato, é dedicar todo trabalho e energia na
mentos têm origem nos mesmos países, os defesa do interesse público. E o interesse público
mais ricos do planeta. exige, no momento atual, a complementação das re-

Parece evidente que essa fabulosa formas estruturais do Estado, para que ele se tome
concentração dos investimentos nas regiões mais ágil e eficiente no atendimento às necessida-
mais desenvolvidas tende a perpetuar as di- des e aos anseios dos cidadãos.
ferenças regionais. As reformas são o instrumento para que nosso

Falou-se muito, nos últimos 15 anos, País tenha condições de dar um passo além da es-
de uma espécie de renascença econômica tabilidade já conquistada com o Plano Real - que é
da América Latina. A liberalização comercial, boa e necessária, mas insuficiente, por si só, para
a desregulamentação e a privatização, as- garantir a retomada do crescimento econômico e o
sim como o abandono de políticas econômi- resgate da dignidade sociax'l para todos os brasilei-
cas tidas como populistas, teriam aberto ros. Com a reforma tributária, por exemplo, teremos
uma nova era para os investimentos estran- condições de propiciar a expansão da atividade pro-
geiros na região. dutiva nacional em todos os setores, gerando novos

Entretanto, os dados publicados pela empregos e riquezas e conseqüentemente elevando
Conferência para o Comércio e Desenvolvi- a capacidade de arrecadação. E quando defendo a
mento da ONU revelam que a região, res- necessidade da reforma tributária, não estou falando
ponsável em 1985 por 10,1% do estoque de de puro e simples aumento de impostos. O que pre-
investimentos diretos estrangeiros, mesmo cisamos é rediscutir todo o sistema, criando meca-
se recuperando da década perdida, respon- nismos pelos quais mais pessoas paguem impostos,
dia em 1997 por 10,9% do total. para que cada um pague cada vez menos. É isto

que se denomina justiça tributária, e é isso que o
Isso demonstra inequivocamente que os ricos povo brasileiro está pedindo.

estão preocupados com os ricos e com a possibilida- É de se destacar ainda que nosso sistema tri-
de de sangrar o povo brasileiro. butário é tão complexo que até mesmo alguns fiscais

É o que eu tenho a dizer. e funcionários encarregados da arrecadação não sa
bem como ele realmente funciona. E deve-se isso à
multiplicidade de leis e regulamentações tributárias.
Uma reforma tributária justa deverá lançar a luz so
bre esse sistema atual, iníquo e ultrapassado.

Mas temos ainda a reformar nosso sistema
previdenciário, que está sabidamente falido. Sistema
algum, em nenhuma parte do mundo, consegue so
breviver arrecadando menos do que gasta ou paga.
É preciso determinação e muita coragem cívica para
encarar de frente esse problema enorme. O Brasil
não pode continuar improvisando nessa área, em
purrando os problemas com a barriga, pois mais
cedo ou mais tarde eles explodirão. E quanto mais
tempo demorarmos para iniciarmos a reforma previ
àenciária '-ille se faz necessária, piores serão as
conseqüências para toda a população.

É preciso ainda aprofundar o processo de pri
vatização já iniciado. Quanto menos o Estado inter
ferir em atividades que possam ser desenvolvidas
pela iniciativa privada, mais poderá priorizar a segu
rança, a educação e a saúde. E essa é uma tendên
cia mundial. O mundo globalizado já não admite, im
punemente, a existência de Estados mastodônticos
e ineficientes. O mercado hoje pune rápida e terrivel-
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mente quem mantenha essa postura de ineficiência. a apuração, que o Dr. Geraldo Brindeiro venha ante-
Basta analisarmos o exemplo dos Tigres Asiáticos, cipar-se às investigações que o próprio Ministério
há pouco tempo apontados como paradigmas. deverá conduzir, declarando que a documentação é

O Brasil tem um enorme potencial de desenvol- falsa ou que as fitas são falsas, enfim, desqualifican-
vimento, com suas grandes extensões de terras agri- do o material antes mesmo da investigação, isso não
cultáveis e sol o ano inteiro. Só esses elementos podemos entender.
bastariam para transformar-nos em celeiro do mun- Ao meu ver, essa atitude é incorreta. Essa é
do. Mas temos ainda incontáveis riquezas minerais e uma atitude submissa dessa instituição que tem por
vegetais. E, acima de tudo, temos um povo valoroso princípio e por obrigação manter independência em
e lutador, e um dos maiores mercados de negócios relação aos Poderes. E isso não ajuda o Governo do
do mundo. É preciso aproveitar de melhor forma to- Presidente Fernando Henrique; ao contrário, aumen-
dos esses elementos positivos, transformando-os ta a onda de suspeita e de preocupação.
em riquezas que possam beneficiar toda a nossa Certos estavam os Ministros Luiz Carlos Men-
população. donça de Barros e José Serra quando se dirigiram à

Pretendo, em meu quarto mandato, contribuir Procuradoria Geral da República para solicitar a in-
para a discussão de cada um desses temas. É meu vestigação completa dos acontecimentos. Essa é a
objetivo dar uma importante contribuição para a im- atitude correta: solicitar a investigação, inclusive so-
plementação das reformas de que o Brasil necessita bre o conteúdo das fitas, porque as informações po-
para conquistar seu lugar entre as grandes nações. dem ter sido obtidas por chantagem ou não, mas o
Não podemos continuar afirmando eternamente que fato de um Presidente da República possuir em qual-
vivemos no País do futuro. É nosso dever e obriga- quer lugar do mundo uma empresa que não tenha
ção transformá-lo num lugar bom para todos os bra- declarado, que não exista na sua declaração de
sileiros viverem, no presente. E isso não é utopia. bens como candidato, é de uma gravidade gigantes-

Mas, para que isso seja possível, é preciso que ca e não pode ser tolerado pela moralidade pública
encaremos com seriedade a missão que o momento nem por esta Casa.
histórico nos impõe. É necessário que efetuemos as Não creio, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
reformas estruturais, sem vacilar. dos, em princípio, na culpa de ninguém. Entretanto,

É preciso acabar com as irregularidades, des- a atitude correta para a defesa dos Ministros, do Go-
vios e privilégios, pugnando para que todos os brasi- vemo e do próprio Presidente Fernando Henrique
leiros conquistem o direito a uma vida melhor. Cardoso é a apuração completa. E não se queira,

O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSB - BA. nem nesta Casa nem fora dela, tentar jogar a res-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que um ponsabilidade sobre os mortos, especialmente sobre
Ministro de Estado, ainda que militar, mas com fun- o Ministro Sérgio Motta - que teve uma vida clara,
ções ministeriais, portanto políticas, como o General definida, e, se pecados teve, não foram pecados in-
Cardoso, tome a atitude política de desqualificar pre- dividuais. Que não se pretenda, de repente, conduzir
viamente uma documentação que tenha sido obtida todo um processo para culpar apenas um, ou para
ilegalmente, podemos entender. Aliás, só aparecem jogar sobre a memória de quem já não pode defen-
provas de corrupção, tanto nesta casa como fora dela, der-se alguma responsabilidade que, se houver,
obtidas ilegalmente. Inclusive as gravações que moti- será coletiva.
varam cassações nesta Casa foram obtidas ilegalmen- Se crime comum houve, é preciso que seja
te. No entanto, seu conteúdo foi verificado. apurado e punido. E se houve crime político, como,

Portanto, repito, que um Ministro, mesmo sen- por exemplo, a existência de empresas não declaradas,
do um militar, mas tendo função política como qual- então a questão é grave, e atinge o Govemo inteiro.
quer Ministro tem, declare que a documentação é Era o que tinha a dizer.
falsa, podemos relevar, entendendo que houve aí O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
uma atitude política de defesa prévia do Governo. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Mas que o Procurador-Geral da República, o Deputados, três minutos de discurso serão suficien-
responsável pelo Ministério Público, tão logo receba tes para esclarecer a posição que vou assumir aqui.
a documentação, com a atitude correta que o Gover- O Governo do Sr. Fernando Henrique Cardoso
no teve de retirar o assunto da áreÂ da Casa Militar recuou e entregou o caso das tais fitas gravadas i1e-
e passá-lo ao Ministério Público, e conseqüentemen- galmente à Polícia Federal. Nós esperamos, eviden-
te também para a Polícia Federal, para que se faça temente, que todas aquelas negativas, aquelas des-
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qualificações do crime que estaria acontecendo no precisamos ir a fundo. Entendemos que o recuo do
Brasil e as tentativas de chantagem ainda não escla- Governo propicia o entendimento de que a própria
recidas possam ser elucidadas agora, para que pos- Polícia Federal agirá, mas é preciso que a Câmara
sam ser justamente corroboradas posições do pró- dos Deputados participe.
prio Presidente, dos Ministros e do Governador de Neste momento, por intermédio de V. EXª, co-
São Paulo. bro que a Câmara dos Deputados se mexa, tanto

No entanto, Sr. Presidente, segundo o jomalis- quanto o fez no caso Collor, quando investigou e
ta Elio Gaspari: chegou a uma posição: É preciso que nós, inde

pendentemente de qualquer outra iniciativa, comece-
1) É falsa a informação segundo a qual mos a investigar também, e já.

as primeiras notícias de fit~s.do BNDES só O SR. FREIRE JÚNIOR (Bloco/PMDB - TO.
cheg~ra~ ao Governo nas ultimas ~~rnanas. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
~a pnl1)elr~ semana d~ setembro, Ja se sa- Srs. Deputados, há poucos dias ocupei esta tribuna
bla que haVIa tele!ones Int:rceptados. para contestar a forma como o Tribunal de Justiça

2) É falsa a Informaçao segundo a qual do Estado de Tocantins, por uma atitude de seu Sr.
poucas pessoas sabiam d? caso. Co~tam- Presidente, agiu com relação à Prefeitura de Ara-
se às dezenas ~s persona~ldades ~m Infor- guaína, quando decidiu bloquear e reter a cada mês,
madas de Braslha que sabiam das fitas. durante 14 meses, o valor de 100 mil reais, tendo

O fato é público: todos sabem dessas gravações em vista uma decisão unipessoal, polêmica e, pelas
que ocorreram. Esperar que alguém apareça com o informações que tenho, absolutamente descabida do
original das fitas para entregar ao Governo é o máxi- Presidente do Tribunal de Justiça, decisão essa de
mo da ingenuidade. Esperar que apareçam todos os que discordei totalmente.
originais desses documentos que porventura exis- Nesta tarde, volto a ocupar a tribuna da Câma-
tam nas Ilhas Cayman·é absolutamente absurdo. A ra dos Deputados para mais uma vez tecer comentá-
fita que fazia a correlação entre o Sr. BiII Clinton e a rios a respeito do TribunaJ de Justiça do Tocantins.
Sra. Mônica .L~wi~sky, foi negada ~té um mês ~trás. Foi enviado à Assembléia Legislativa um proje-
Negar as eVIdencias e apenas adIar o que esta por to de lei de autoria do Poder Judiciário, que cria mais
acontecer. 4 vagas de Desembargador no Tribunal de Justiça,

Parece que o Governo, a partir de hoje, re- composto atualmente de 7 membros, por dispositivo
cuou, permitindo que a investigação aconteça. É e imposição constitucional.
bo~ que permita mesmo, até porque, no ~so de PC O art. 235 das Disposições Constitucionais Ge-
Fanas, este Congresso contratou urna firma, que rais estabelece que, nos 10 primeiros anos de cria-
e~tá hoje nos ~omais, para in:,estigar possíveis cone- ção do Tocantins, o Tribunal de Justiça teria apenas
xoes no exteno~. Por que .nao a contrata~os nova· 7 membros. Vencido esse prazo, entendeu o Tribu-
mente, Sr. PreSidente? DeIXO esta sugestão à Mesa nal de Justiça que deveria enviar à Assembléia Le-
da Câmara. gislativa projeto de lei propondo aumentarem para

É preciso que o Congresso Nacional se mexa, 11 o número de vagas de desembargador - ou seja,
particularmente a Câmara dos Deputados, se o Se- 4 novas vagas estariam sendo criadas.
nado não se mexer. Vamos investigar com clareza A bancada estadual do PMDB de Tocantins po-
para saber exatamente o que está ocorrendo. Não é sicionou-se contra o projeto, juntamente com o De-
possível todos os dias haver suspeitas com relação putado Estadual Raul Filho, do PSDB, por entender
às privatizações e à compra de votos nas eleições. que, apesar de o Tocantins ter sido criado com a

Não entendemos por que o Governo quer, promulgação da Constituição, foi de fato e de direito
como fez ontem, derrubando requerimentos na Co- criado e instalado no dia 1º de janeiro de 1989. Por-
missão de Fiscalização Financeira e Controle, evitar tanto, somente 10 anos depois, contados a partir
que se investigue. Queremos a investigação, e não dessa data, deveriam e poderiam ser criadas as no-
prejulgamentos ou tentativas de culpar o PT. vas vagas previstas pela Constituição Federal - e

Hoje, o ex-candidato a Governador de São esta é também a minha linha de pensamento.
Paulo, Sr. Paulo Maluf, quer processar o Sr. Ministro Não obstante esse fato, o Sr. Presidente do
José Serra. Não vamos entrar no diversionismo. Pre- Tribunal de Justiça de Tocantins, Desembargador
cisamos apurar sem acusações prévias, sem querer João Alves, mais uma vez, num ato arbitrário - que-
macular a honra de absolutamente ninguém, mas ro crer que até desrespeitoso com os seus próprios
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pares -, negou pedido de vistas feito pelo Desem- ção do aditivo do Orçamento que chegou a esta
bargador Amado Cilton Rosa, Vice-Presidente do Casa. Evidentemente, entendo que o Governo teve
Tribunal de Justiça e futuro Presidente, para, a partir um tempo extremamente curto para produzir esse
de fevereiro do próximo ano, analisar a questão e in- aditivo. Mas, em relação ao Estado do Rio de Janei-
teirar-se mais a fundo do projeto de lei que deveria ro, 100% das verbas destinadas ao saneamento fo-
ser enviado para a Assembléia Legislativa. Diante ram cortadas. Dos 35 milhões destinados ao Porto
disso, o Desembargador Amado Cilton Rosa, cida- de Sepetiba - que até há pouco tempo o Ministro
dão, jurista, juiz, conhecido pela sua serenidade, dos Transportes, o Presidente da República, enfim,
sensatez, brilhante carreira e grande conhecimento toda a base do Governo dizia ser fundamental, não
jurídico, irritou-se e rasgou o Regimento Interno do ao Estado do Rio de Janeiro, mas ao Brasil, como
Tribunal de Justiça, inconformado por lhe ter o Presi- porto de integração do Brasil com o Mercosul - fo-
dente, Desembargador João Alves, negado vistas do ram cortados 30 milhões.
processo para que pudesse analisá-lo melhor. Existiam críticas graves na questão de segu-

Como se nada disso ainda fosse suficiente, Sr. rança nas estradas do Estado do Rio de Janeiro,
Presidente, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. José mas, dos 16 milhões, cortaram em tomo de 12 mi-
Omar de Almeida Júnior, representando o Ministério Ihões. Na ação social, no programa de atendimento
Público, resolve pedir o afastamento do Desembar- ao menor carente, ao garoto de rua, havia um pro-
gador Amado Cilton Rosa da Vice-Presidência do grama que foi detalhado pela sua importância: dos 8
Tribunal de Justiça do Estado! milhões a ele destinados, cortaram 6.

Sr. Presidente, esses fatos são lamentáveis, Às vezes, fico pensando: qual é a parte social,
não apenas pelas questões internas do Tribunal de o planejamento estratégico com que este Governo
Justiça do Tocantins, mas sobretudo pela forma tem-se preocupado neste País?
a~ressada, açodada, intempestiv~ com que for:am Entendo a rapidez com que foi elaborado o adi-
cnadas as no~as vagas para o Tn~unal de JUStl~, tivo, mas não posso admitir que programas unani-
além da tentatIVa frustrada de se cnar uma entrâncIa memente considerados essenciais e fundamentais
espec.ia:I, que foi ab:'>rtada, haja vista a mobilização e há três ou quatro meses, tenham esse tipo de corte. '
o poSICIOnamento firme de todos aqueles Parlamen- R . t . h ã d·r
tares que compõem a bancada de oposição, liderada egls.ro a ml~ a preocupaç o com o a I IVO
pelo Deputado Estadual e Líder da bancada do ~rçamen~no encaminhado a estaC~ pelo Execu-
PMDB Nezinho Alencar e pelo Deputado Raul Filho, tIVO. Farei ver à bancada a necessidade de tentar-

As blé· L . I ti mos compensar parte desses cortes que, a meu
na sem I~ eglS a ~a. _ ver, em determinado momento, beiram a irrespon-

Sr. PreSidente, veja quao lamentável e p~u- sabilidade com as chamadas emendas de bancada.
pante é o fato de que a nossa gente tenha de viver
numa situação dessas, convivendo com um Tribunal Esse modo encontrado pelo Governo para ten-
de Justiça que, para fazer justiça, começa a praticar ta! fazer esses cortes no Orçam~nto, pa~-me que
a injustiça dentro da própria Casa, negando ao Vice- nao se preoc~pou com o SOCial e pnnclpalmente
Presidente do Tribunal, o futuro Presidente do Poder com a coerênCia.
Judiciário do Estado, um mero pedido de vistas feito Era o que tinha a dizer.
com a simples intenção de se aprofundar na análise O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Con."
e obter maiores informações a respeito de um proje- a palavra o Sr. Deputado Nilson Gibson.
to de lei que por si s6 é polêmico e complexo. O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun-

Deixo registrados, portanto, minha solidarieda- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
de e meu apoio à S. E~ o Sr. Desembargador Ama- Srs. Deputados, data venla, os gastos extras com
do Cilton Rosa. Quero crer que falo em nome da juros da dívida do País vão efetivamente engolir
bancada e do PMDB do Tocantins. mais da metade do ajuste fiscal. A despesa deve

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Para atingir 80 bilhões de reais em 1999, 23 bilhões a
uma Comunicação de Liderança, pelo tempo de até mais do que o previsto pelo Governo Fernando
três minutos, concedo a palavra ao Deputado Ale- Cardoso.
xandre Cardoso, que falará pelo PSB. Sr. Presidente, vamos repetir: a metade do que

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ. o País pretende obter com o Programa do Ajuste
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- Fiscal deve ser gasto com o pagamento de juros da
te, quero registrar minha preocupação com a produ- dívida pública no ano que vem, 1999. A estimativa é
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de que em 1999 sejam gastos 80 bilhões de reais estoque menor de títulos em mercado, sobre os
em juros, mesmo que no dia de ontem, 11 de no- quais não pagará juros.
vembro, o Banco Central tenha reduzidos as taxas Outro fator que fez a conta de juros não cres-
em 7%; portanto, serão 23,3 bilhões de reais alem cer ainda mais foi o prazo médio de emissão dos pa-
dos 46,7 bilhões inicialmente previstos pelos enten- péis do Tesouro.
didos, conforme se constata pela análise da propos- Sr. Presidente, no mês de agosto, quando ela-
ta de Orçamento enviada ao Congresso Nacional, já borou o primeiro projeto de Orçamento para 1999, o
em tramitação. Presidente Femando Cardoso acreditava que só

Sr. Presidente, de acordo com estimativas ofi- conseguiria emitir títulos com prazos de 2 a 6 meses
ciais, o Tesouro pretende conseglJir 21,7 bilhões de no próximo ano. Na nova versão, em tramitação no
reais, dos 46,7 bilhões que gastará com juros, pela Congresso Nacional, os prazos aumentaram, varian-
privatização e pelo recebimento.de empréstimos aos do entre 3 e 9 meses.
Estados para renegociação das dívidas, além de Como efeito dessa mudança sobre o desem-
contar com parte dos impostos arrecadados que es- bolso com juros, durante o ano o número de venci-
tão destinados ao serviço da dívida e com o retomo mentos será menor e os recursos que saem do cai-
de empréstimos feitos pela União. xa também diminuirão, pois parte do que seria pago

Sr. Presidente, os 25 bilhões de reais restantes em 1999, salvo melhor juízo, fica transferido para o
serão conseguidos no mercado financeiro, o que sig- ano 2000. Oportunamente voltaremos ao assunto.
nifica que serão emitidos títulos e a dívida, • O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o
concessa maxlma venla, será aumentada nesse seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
valor para cobrir o pagamento dos juros. Deputados, queremos fazer o registro de duas no-

O parâmetro usado pelo Presidente Fernando vas publicações que tratam do tema das relações ra-
Cardoso quando fez o primeiro projeto de Orçamen- ciais. Dois novos títulos que são contribuições efeti-
to de 1999 era a taxa de juros média de 20,82% ao vas de profissionais vinculados à militância, o que
ano, enquanto na segunda versão que tramita agora significa dizer que ocupam um lugar privilegiado
no Congresso Nacional consta a projeção de taxa de para descortinar as lacunas bibliográficas e as ne-
juros de 21,89%. Essa mudança, aparentemente pe_ cessidades concretas de informação.
quena, significa que o pagamento total de juros será Os novos livros são: ·Cidadania em preto e
quase duas vezes superior ao esforço de arrecada- branco - discutindo as relações raciais·, da psicólo

ga Maria Aparecida Silva Bento, editado pela Ática,
ção de ~8 bilhões reais com o pacote fiscal. e •Anti-racismo _ coletânea de leis brasileiras (fede-

A despesa do Tesouro com juros no ano que rais, estaduais, municipais)·, do advogado Hédio Sil-
vem deverá chegar a 46,7 bilhões de reais, e os gas- va Jr., editado pela Oliveira Mendes.
tos do Banco Central a 23,3 bilhões. Mas, para isso, O livro de Maria Aparecida Bento destina-se
o Presidente Fernando Cardoso luta por uma redu- principalmente aos educadores de 12 e 22 graus e
ção significativa das taxas, que no dia de ontem o vem suprir uma escandalosa carência de títulos que
Banco central já baixou em 7%, o que não é o ideal, auxiliem os professores brasileiros na tarefa de edu-
pois os gastos com juros só ficarão em 50 bilhões de car nossas crianças para o respeito às diferenças ra-
reais se a taxa média de juros em 1999 não ficar aci- ciais e para o repúdio a toda discriminação baseada
rna de 21,89%. na diferença de raça ou etnia.

Sr. Presidente, no Orçamento da União deste ·Cidadania em Preto e Branco·, em linguagem
ano, o Tesouro tinha autorização para gastar 23,4 bi- acessível, traz informações básicas e corretas sobre
Ihões de reais a fim de cobrir despesas com juros. relações raciais, estimulando o pensamento crítico e
Além desses recursos, o Presidente Fernando Car- o repúdio a atitudes e práticas discriminatórias.
doso terá 15 bilhões de reais para abater a dívida do O segundo livro, de Hédio Silva Jr., reúne a
tesouro, que virão do superávit financeiro de fundos ·produção legislativa direcionada para as violações
e autarquias e da maior remuneração sobre a Conta do direito à igualdade racial". É obra de consulta
Única ,onde fica depositado o dinheiro da união até obrigatória, urna vez que abarca a legislação anti-racista
ser gasto. que vem sendo construída e aprimorada no País, a

Sr. Presidente, esse dinheiro extra fez o impac- partir de demandas do Movimento Negro, num esfor-
to da elevação dos juros não ser ainda pior, pois o ço extraordinário para coibir as práticas discriminató-
Presidente Fernando Cardoso começará 1999 com rias.
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São breves registros, Sr. Presidente, que faze- Nesse sentido, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
mos da produção intelectual negra, direcionada efeti- putados, quero registrar nossa preocupação com o
vamente para a superação do racismo e da discrimi- futuro do Serviço Federal de Processamentos de
nação - e aproveitamos para cumprimentar e para- Dados - SERPRO, empresa mais atingida com os
benizar os pesquisadores do CEERT, Centro de Es- cortes determinados pelo Ministério da Fazenda.
tudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, Pela Portaria nll 273, de 13 de outubro de 1998, es-
de São Paulo, pelas contribuições reunidas nos dois tabeleceram-se metas e diretrizes para a empresa,
títulos recém-Iançados. para o biênio 1998/1999. Basicamente, a portaria es-

O SR. WILSON BRAGA (PSDB - PB. Pronun- tabelece:
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e 1) Limitação da prestação de serviços da em-
Srs. Deputados, quero registrar com muita tristeza o presa tão-somente ao Ministério dai Fazenda e ao
brutal assassinato do empresário Paulo Afonso Bor- Ministério da Administração Federal e Reforma do
ges de Castro, ocorrido no último domingo, na cida- Estado - ou seja, desativação, a partir de janeiro de
de de João Pessoa, nas mediações do Jardim Cida- 1999, de todos os serviços que são prestados a ou-
de Universitária. tros órgãos ou entidades que não sejam do MARE

A vítima era proprietário do Centro Educacional ou do MF.
Antônio Gomes Barreto - CEAB, e pessoa altamen- 2) Redução de gastos com pessoal (25% até
te prestigiada e conceituada na minha cidade de julho de 1999) _ ou seja, eliminação de aproximada-
João Pessoa. mente 1.700 postos de trabalho interno na empresa.

O Prof. Paulo Afonso, pertencente a importante
família paraibana, era filho de um grande amigo 3) Forte redução de despesas com custeio e
meu, João Borges de Castro, a quem a Paraíba investimentos.
muito deve, no setor do cooperativismo. É importante ressaltar, Sr. Presidente, que hoje

O assassinato do Prof. Paulo Afonso chocou o Serpro atende à Secretaria da Receita Federal, à
profundamente a cidade de João Pessoa, de modo Secretaria do Tesouro Nacional, à Secretaria Fede-
especial as regiões próximas ao Jardim Cidade Uni- raI de Controle, à Administração do Ministério da Fa-
versitária, onde o falecido gozava de muito prestígio zenda, à secretaria do Patrimônio da União, à Pro-
pela sua atuação como proprietário de importante curadoria-Geral da Fazenda Nacional, ao Ministério
estabelecimento de ensino, razão por que toda a co- da Administração Federal e Reforma do Estado, ao
munidade está exigindo das autoridades a elucida- Ministério da Indústria do Comércio e do Turismo, ao
ção do crime e a punição dos seus autores. Ministério do Trabalho, ao Ministério da Justiça, à

Quero assim, Sr. Presidente, ao fazer este re- Caixa Econômica Federal, ao Instituto de Coloniza-
gistro, apresentar meus sentimentos à família do ção e Reforma Agrária - INCRA, aos Governos Es-
professor e dizer da indignação da população parai- taduais e Municipais e às empresas privadas nacio-
bana, registrando nos Anais da Casa nosso voto de nais e multinacionais. Portanto, a área de atuação
pesar. do Serpro vai de sistemas e serviços a equipamentos,

Receba a família enlutada os nossos sinceros projetos de rede, assistência técnica, treinamento etc.
pêsames. Era o que tinha a dizer. Além disso, essa empresa tem-se destacado

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pro- com soluções inéditas intemacionalmente. Basta
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. lembrarmos de dois casos de sucesso. Um é a Re-
e Srs. Deputados, o Brasil passa por momentos difí- ceitaNet, cujo serviço mais popular é a entrega de
ceis. A crise mundial e seus reflexos no País, com declarações via Internet. E o segundo caso de su-
as conseqüências para a população, são assuntos cesso, bem menos conhecido, mas de fundamental
diários. importância para o Brasil, é o SISCOMEX (Sistema

Independentemente da opinião que se tenha de Comércio Exterior).
sobre a origem e as soluções para a crise, é funda- Vale ressaltar ainda que o Serpro mantém todo
mental estarmos atentos para as medidas que estão o Brasil interfigado pelo sistema mais moderno e
sendo tomadas para combatê-Ia. Sob o pretexto da completo do mundo em termos de comércio exterior.
diminuição dos gastos públicos, algumas delas, na Isso permite ao Governo brasileiro o controle de toda
verdade, podem vir a causar maiores custos para a a balança de pagamentos, em tempo real. Atualmen-
administração pública federal, e conseqüentemente te são contemplados mais de 50 mil usuários, com
maiores perdas sociais. cerca de 2 milhões e 500 mil transações por dia.



O combate ao roubo de carros tem sido auxilia
do com o sistema RENAVAM (Registro Nacional de
Veículos Automotores). Com ele o Denatran (subor
dinado ao Ministério da Justiça) gerencia a frota na
cional de veículos, define uma política para o setor
etc. Em setembro de 1996 foi inaugurado o Telere
navan, e com esse serviço 0900 todo cidadão pode
acessar a base de dados do sistema e saber se o
carro que está comprando está regular. Com o siste
ma Renach acessa-se o prontuário nacional para
condutores de veículos automotores.

O Serpro auxilia também a Polícia Rodoviária
Federal com o sistema Multas, ajudando no controle
dos pagamentos das infrações, com informações ge
renciais e estatística para servir de suporte às políti
cas públicas para a segurança nas rodovias federais.

Para a Caixa Econômica Federal a empresa
fornece o Programa de Integração Social (PIS), efe
tuando o tratamento e o controle de dados pessoais,
cadastrais e financeiros de 66 milhões de brasileiros.
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Para auxiliar nas políticas públicas de combate Também o FGTS tem o auxílio dessa empresa, com
ao desemprego, a empresa desenvolveu o Sistema o apoio à fiscalização, à cobrança e ao parcelamen-
de Intermediação de Mão-de-obra (SIMO), ferramen- to de débitos de empresas, e a rotina on line de cál-
ta que disponibiliza para governos, empresas e tra- culo e atualização. São 2.000 transações por mês. A
balhadores, as vagas de trabalhos disponíveis, cur- RAIS também passa pelo Serpro. O sistema contém
sos de qualificação etc. dados sobre vínculos empregatícios dos universos

Um dos problemas, Sr. Presidente, que mais da administração pública e privada (CGC), e empre-
tem sensibilizado a opinião pública nacional tem sido gadores cadastrados no INSS. Proporciona informa-
a questão fundiária. Reforma agrária e política agrí- ções sobre o Cadastro Geral de Empregados e De-
cola são temas que mobilizam a sociedade. E, em sempregados, Seguro-Desemprego, Abono Salarial,
relação a essa questão, o Serpro tem dado uma va- PIS, PASEP e FGTS.
liosa contribuição, na medida em que desenvolveu o Poderíamos, Sr. Presidente, enumerar cente-
Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, com mais de nas de sistemas, seus clientes e usuários pelo Brasil
3,5 milhões de imóveis e seus respectivos proprietá- afora. Vamos restringir-nos a salientar a importância
rios cadastrados, com informações sobre identifica- que tem a nova rede Serpro. Hoje é a maior e mais
ção do imóvel rural, situação jurídica, composição do moderna rede de telecomunicações da América Lati-
imóvel (desmembramento ou remembramento), irri- na e uma das maiores e modernas do mundo. Pres-
gação, safra, distribuição das áreas produtivas do ta serviços em âmbito nacional e internacional, com
imóvel (cultura, pastagens, reservas etc.), produção, segurança, confiabilidade e rapidez.
dados.sobre a pa~eria e arrendamento, quantidade São 132 redes interligadas, com 8 mil termi-
~e reSidentes e mao-de-obra etc., Ele é, portanto, um nais, 10.769 microcomputadores, 13.190 impresso-
Instrumento fundamental para ajudar a resolver os ras 60 circuitos de rede e 138 milhões e 390 mil
conflitos no campo. tra~sações mensais, com 2,4 segundos de tempo

Mais recentemente, um novo desafio foi colo- médio de resposta.
cado para o Serpro: como ajudar no combate à falsi- . .
ficação de remédios no País? A Secretária de Vigi- HOJe o q~adr~ funCionai do ~erpro é composto
lância Sanitária do Ministério da Saúde solicitou um por 6.974 fu~clon~nos do quadro Interno da empresa
. t t I tod d' d d - e 4.042 funclonános externos (lotados em outros ór-SIS ema que con ro e a a ca ela e pro uçao e _ .. .

distribuição dos medicamentos no Brasil. Escânda- gao~ ~overn~mentals aos quais prestam serviços
los como as pílulas de farinha ou os remédios anti- exc uSlvamen e).
câncer que matavam estão com seus dias contados. Isto posto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-

dos, perguntamos: por que então desmantelar o Ser
pro?

Os serviços e sistemas que o Serpro disponibi
liza para os Governos Federal, Estaduais e Munici
pais, empresas privadas nacionais ou estrangeiras,
são fundamentais para o Brasil. A restrição dos ser
viços do Serpro ao Ministério da Fazenda e ao
MARE, mais do que causar a demissão de alguns
milhares de funcionários, causará prejuízo para mi
lhões de brasileiros e brasileiras. As informações pe
las quais o Serpro tão bem zela serão mercadoria
entre grupos privados rivais.

Vivemos uma crise diante da qual o Estado ne
cessita otimizar sua arrecadação, deter tecnologia
para gestão eficiente e transparente dos gastos pú
blicos e gerar informações estratégicas para toma
das de decisões. Para esse objetivo o Serpro é fun
damentaI. O desmantelamento do Serpro, com a li
mitação do atendimento à sua carteira de clientes,
acarretará uma queda de arrecadação, por sua forte
atuação na fiscalização, no combate às fraudes, no
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controle dos gastos públicos e no controle do comércio- seus salários e proventos através da tributação, po-
exterior. rém são indispensáveis ao inadiável ajuste de nos-

É com extrema.preocupação que chamamos a sas contas internas, sem o qual todas os benefícios
atenção desta Casa para as investidas do Ministério obtidos com a estabilidade do Real poderão ser
da Fazenda com o objetivo de privatizar o Serpro. comprometidos.
Não satisfeito em desfazer-se do patrimônio público, A crise econômico-financeira, que se vem ar-
o Ministério da F~enda quer agora privatizar as in- rastando por todo o mundo desde outubro do ano
formações dos cidadãos, das e~presas privadas e passado, Sr. Presidente, é atualmente uma ameaça
dos órgãos públicos. concreta à nossa economia e à estabilidade de nos-

Essa decisão, Sr. Presidente, é puramente po- sas instituições, exigindo, portanto, Sras. e Srs.
lítica. Não tem fundamento econômico nem técnico. Deputados, uma postura enérgica e rápida dos Pode-
E por isso não podemos permitir que o último direito res da República, na defesa de nossas instituições.
de soberania de nosso País, suas informações, seja O Brasil, após a implantação do Real, as priva-
atacado com tamanha irresponsabilidade pelo Go- tizaçóes e a abertura de mercado, tomou-se um dos
vemo Federal, mais especificamente pelo Ministério mais atrativos países para o investimento externo,
da Fazenda. Esta Casa não pode deixar que isso como esclarece muito bem o relatório divulgado pela
aconteça. ONU, que classifica o nosso como o quinto país do

Nesse sentido é que apresentamos requeri- mundo a receber mais investimentos externos no
mento de realização de audiência pública na Comis- ano de 1997, com mais de 19 bilhões de dólares de
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público investimento direto do exterior. E essa credibilidade
com o objetivo de debatermos essa questão, uma internacional do Brasil não pode ser comprometida
vez que não podemos admitir que uma decisão polí- pelo desequilíbrio interno das despesas e receitas
tica dessa natureza, com propósito explícito de pri- públicas. Portanto, o equilíbrio de nossas contas in-
vatização do SERPRO, aconteça à revelia do Con- temas é necessário e oportuno para resolver os dêfi-
gresso Nacional. cits bilionários na Previdência Social, que se elevam

Quero aqui manifestar meu apoio à preocupa- a mais de 47 bilhões de reais este ano, e demonstrar
ção das entidades sindicais desse setor, tais como a ao mundo o comprometimento dos Poderes da Re-
FENADADOS, SINDPDIDF, SINDPD/AM, pública em adotar uma política econômica austera e
SINDPDIPR, SINDPPDIRS, SINDPDIMT, SINDA- realista, que promova o equilíbrio entre a receita e
DOSIMG, SINDPDIPE, SINDPD/CE, SINDPDIES, as despesas nas finanças públicas de nosso País.
SINDPD/SC, SINDPDIPA, SINDADOSIBA, Esse necessário ajuste interno, obtido a partir
SPPDIMS, SINDPDIRJ, SINDPDIPI, SINDPD/SE, da votação das medidas provisórias e projetos de
SINDPDIPB, SINDPDIMA, SINDPD/AL, leis enviados pelo Poder Executivo ao Congresso
SINDPD/GO, SINDPDIRN e ASSINDADOS/SP, cujo Naci9nal, que fazem parte do ajuste fiscal, e a apro-
manifesto sobre essa questão foi quase na íntegra o vação do Orçamento para 1999, com cortes subs-
objeto deste pronunciamento. tanciais nas despesas, permitirão que nosso País e

Finalmente, Sr. Presidente, solicito que este seu povo enfrentem as adversidades trazidas pela
discurso seja publicado no informativo Hoje na crise econômico-financeira internacional, que está
Câmara e divulgado em A Voz do Brasil. promovendo ajustes em todos os sistemas econômi-

Era o que tinha a dizer. cos e financeiros do mundo. O Brasil somente sairá
SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o se- vitorioso nessa mudança das economias mundiais

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- se soubermos interpretar esse fenômeno global e
putados, as medidas adotadas pelo Poder Executivo nos ajustarmos aos novos tempos.
para enfrentar o desequilíbrio interno de nossas con- Concluindo, Sr. Presidente, já tivemos crises
tas públicas e que certamente provocarão acirradas internacionais no passado, como, por exemplo, a re-
discussões nas duas Casas do Congresso Nacional cessão mundial em 1930, e a receita para enfrentá-
são rigorosas e até mesmo impopulares, mas neces- las no mundo inteiro é praticamente a mesma: con-
sárias para a implantação de uma política austera de siste em muita austeridade nas finanças públicas, na
nossas finanças públicas. eliminação de privilégios no setor público, no comba-

As medidas propostas não são fáceis de serem te à sonegação fiscal, na valorização do trabalho e
assimiladas, pois exigem o sacrifício de trabalhado- na busca do pleno emprego.
res e de aposentados, que sofrerão a redução de Era o que tinha a dizer.



v- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Deputado Severino Caval
canti.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, por diversas vezes tenho
me manifestado contra algumas manobras que têm
sido perpetradas no sentido de liberar a prática do
aborto em nosso País. Como se não bastasse a luta
que travamos no Congresso para derrotar projeto
nesse sentido, de autoria de dois Líderes do PT
(Deputados Eduardo Jorge, de São Paulo, e San
dra Starling, de Minas Gerais), vem agora o Gover
no, através do Ministério da Saúde, tomar a si a tare
fa do Legislativo, usurpando uma função deste Po
der e regulamentando sob o título de "Normas Técni
cas" a realização de aborto pelos hospitais públicos
conveniados à rede SUS - Sistema Único de saúde.
Tudo que os grupos abortistas queriam com o proje
to dos ex-Líderes do PT - que nunca conseguiram
aprovar no Congresso - está agora contemplado no
texto das "Normas Técnicas" do Ministério da Saú
de, divulgadas no último dia 9 de novembro.

A pretexto de disciplinar a realização de aborto
nos casos de estupro e risco de vida - não punidos
pelo Código Penal -, o Ministro comete o mesmo
erro que tanto denunciamos nos projetos dos Depu
tados petistas: o de não fazer nenhuma exigência
para que a mulher realmente comprove que foi víti
ma de estupro. Basta a mulher apresentar a cópia
de um boletim de ocorrência, que se consegue em
qualquer delegacia e sem que se exija qualquer exa
me; basta a mulher dizer que não é capaz de reco
nhecer o estuprador para que nenhuma conseqüên
cia decorra da falsa declaração.

O Ministério da Saúde não exige como obriga
tório cópia do registro de atendimento médico da
mulher violentada ou cópia do laudo do Instituto de
Medicina Legal, documentos que poderiam compro
var a real existência do estupro.

Recentemente, o Governo do Rio de Janeiro
sancionou lei que garante um salário mínimo a filhos
gerados de estupro. Mas a mulher tem de provar
que foi vítima dessa monstruosidade, submeter-se a
exame de corpo de delito e ser avaliada por assis
tentes sociais e psicólogos do Estado.

Com as "Normas Técnicas· do Ministério da
Saúde, o que deseja o Governo é patrocinar o abor
to em série, indiscriminado, talvez reconhecendo a
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O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) sua total incapacidade de lidar com os verdadeiros
Passa-se ao problemas sociais do País. Não podemos aceitar

isso, Sr. Presidente.
Dados do próprio Ministério da Saúde mostram

que o Brasil já é um dos recordistas mundiais da
realização do aborto pela rede pública, tendo realiza
do, só em 1992, 345 mil abortos. O mais grave é que
esses números vêm caindo apenas porque o País
está caminhando para uma quase esterilização em
massa de suas mulheres, sendo já o campeão mun
dial em esterilização, também promovida pelo Go
verno, sem que essa situação mude o quadro de mi
séria em que vive a população.

Vejo até como indecorosos, inconseqüentes e
criminosos os argumentos do Ministro da Saúde, Sr.
José serra, de que é preciso abrir mais ainda a rede
pública ao aborto, porque muitas mulheres estão
morrendo em abortos clandestinos. Se o aborto é
um risco de vida, Sr. Presidente, se a mãe corre ris
co, é uma sentença de morte para o filho que carre
ga no seu ventre. Não se trata apenas de um "esva
ziamento da cavidade uterina" como dizem as nor
mas do Ministério da Saúde.

É lamentável que, no lugar de se utilizarem os
parcos e curtos recursos da Saúde para salvar vidas
humanas, venha o Ministério da Saúde promover
essa matança indiscriminada de fetos inocentes. Se
mães desesperadas estão buscando o aborto, é por
que não recebem assistência do Governo para criar,
educar e manter os seus filhos. Não contam com
educação e orientação para um planejamento fami
liar responsável. Matar uma criança para salvar a
conveniência da mãe ou sua relutância da gravidez
- como vai acontecer com a entrada em vigor des
sas normas do Ministério da saúde - representa um
extremo de barbárie difícil de ser superado.

Se devo louvar a orientação que vem de traçar
o Ministério da Saúde, buscando, conforme os ter
mos da "Norma Técnica" editada em 9 de novembro
corrente, "a prevenção e o tratamento dos agravos
resultantes da violência sexual contra mulheres e
adolescentes", não posso aceitar, Sr. Presidente, de
outra parte, no que respeita aos procedimentos rela
tivos ao aborto, no caso de ocorrência de estupro,
que a orientação do Ministério da Saúde venha a
servir, como é o caso, como um amplo alvará de li
beração do aborto, nos termos em que foi concebida.

Dir-se-á que não é fato que referida "Norma
Técnica" não exige a prova da ocorrência do estu
pro, eis que, na orientação feita à classe médica,
aos hospitais e casas de saúde, está explicitada. a
obrigatoriedade da apresentação da cópia do bole-
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tim de ocorrência policial, além da advertência de Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, deve-
que os profissionais do atendimento solicitado de- mos alertar todos aqueles que têm responsabilidade
vem fazer entender à pretendente à interrupção da e vêem na vida a razão de ser da criatura humana.
gravidez a responsabilidade criminal que assume no Não podemos compactuar com aqueles que incenti-
caso de declaração falsa quanto à ocorrência do res- vam o crime e o assassinato - como o Ministro da
pectivo crime. Saúde, hoje o grande incentivador do assassinato de

Temos dito - e vamos repetir mais uma vez - crianças que, ainda indefesas nos úteros de suas
que tal documento e a respectiva declaração não mães, não podem chegar ao mundo, porque S. Ex-
dão qualquer segurança quantO" à veracidade da de- assim não deseja, assim não quer.
claração do mesmo constante, pois basta que a víti- Precisamos protestar, mostrar ao Sr. Ministro
ma do estupro alegue que à violência foi praticada José Serra que S. Ex!! precisa subir e descer muitas
por um desconhecido ou recém-conhecido para que serras para fazer com que calemos nossa voz., Ocu-
nenhuma conseqüência decorra da falsa declaração. paremos esta tribuna sempre que for preciso, para
Com elementos tão evasivos, não haverá como a que a sociedade brasileira saiba que o atual Ministro
autoridade policial localizar o estuprador para apurar da Saúde é o autor dessa norma técnica. Mulheres
a veracidade da declaração. que, embora grávidas, não sabem ainda se têm o

Insistimos em que a cópia do registro de aten- desejo de ser mãe, não têm o direito de exterminar a
dimento médico à época da violência sofrida ou a vida que carregam no útero. O Sr. Ministro da Saú-
cópia do laudo do Instituto de Medicina Legal consti- de, entretanto, quer ter esse direito e que os crimino-
tuam documentos de apresentação obrigatória, e sos sejam beneficiados pelo Governo.
não sejam apenas os -documentos recomendados Está registrado o meu protesto contra o abuso
para exibição-, como entende bastante o Ministério do Ministério da Saúde, que quer legalizar o aborto
da Saúde na referida -Norma Técnica-, como se tal indiscriminado em nosso País.
comunicação feita à autoridade policial provasse o Temos o dever de alertar a Nação para o fato
fato ou ensejasse a responsabilização do criminoso, de que o Sr. José Serra quer instituir essa prática no
como é de se exigir. Ministério da Saúde, quer escancarar as portas para

Ao dar essa permissão - repisamos -, Sr. Pre- o aborto, sem que sejam necessárias as exigências
sidente, Sras. e Srs. Deputados, estaria o Governo que a Constituição prevê, aquilo que' está na nossa
FedQral praticamente abrindo as portas para a legali- Carta Magna.
zação do aborto, eis que não se passaria a exigir a Ouvirei com prazer o aparte do nobre Deputa-
efetiva comprovação da ocorrência do estupro, do Philemon Rodrigues, que aqui tem lutado para
quando a desejada interrupção da gravidez vier a impedir a ação daqueles que não têm responsabili-
ser solicitada sob o fundamento de ser a mesma dade com a vida. Será, portanto, com grande satisfa-
conseqüência de tal violência. ção que vou inserir no meu discurso o aparte de S.

O Ministério da Saúde, o Governo, enfim, não E~, porque conheço sua trajetória nesta Casa, sem-
pode compactuar com atitudes irresponsáveis de pre defendendo o bom caminho, o caminho daque-
tantas quantas que, desejando interromper uma gra- les que querem estar de acordo com os' preceitos da
videz apenas incômoda ou indesejável, venham a Lei de Deus.
praticar o inominável crime de exterminação de uma Concedo a V. ExA o aparte com muita satisfa-
vida por motivos tão fúteis, não se qualificando se- ção, Deputado Philemon Rodrigues.
não como ignominioso tal comportamento, eis que O Sr. Philemon Rodrigues - Deputado Seve-
imorais, desumanas mesmo são as razões que o es- rino Cavalcanti, estava ouvindo com muita atenção o
tão a inspirar. pronunciamento de V. E~ em defesa do que é mais

Em nome da vida, pois, Sr. Presidente, Sras. e precioso neste mundo: a vida. Creio que nós, os que
Srs. Deputados, é preciso pôr um basta nos ataques tememos a Deus e levamos em consideração o valor
de tal natureza perpetrados contra o sagrado direito da vida, não podemos nos silenciar nem cruzar os
dos nascituros à existência. braços contra qualquer ação que venha de encontro

Estejam todos certos de que a minha voz ja- a esse precioso dom de Deus. Estarei ao lado de V.
mais se calará quando ações, ameaças, tentativas Exll nesta Casa para combater qualquer artifício que
ou até mesmo medidas adotadas em face da não- venha a se formar neste País para destruir, repito,
percepção de suas conseqüências estiverem sendo esse dom precioso de Deus: a vida. Aqueles que,
orquestradas em favor dos ímpios, contra a vida. tendo o poder nas mãos, desejam institucionalizar o
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aborto são inimigos da vida. Não podemos pennitir, mentá-Io. O nobre Deputado foi e tem sido, durante
Deputado Severino Cavalcanti, que o aborto seja ofi- este mandato, um dos que mais se destacaram na
ciaIizado neste País, como desejam seus defenso- discussão sobre o direito à vida. Alinho-me com V.
res, desrespeitando a Constituição Federal, desres- Ex' nessa mesma rota. É preciso termos mais cuida-
peitando e afrontando Deus. Sou radicalmente con- do com a saúde da mulher. A criança que está no
tra qualquer ação oficial que facilite a prática de ventre da mãe não pode, de forma alguma, ser con-
açio criminosa como o aborto. Defendo a vida - fundida com o próprio corpo da mulher. Trata-se de
desde o nascedouro -, porque creio que esta, como outra respiração, outra impressão digital, enfim, de
dom de Deus, não pode ser tirada peJas mãos dos outra vida. Somente Deus pode ter direitos sobre
homens. Deus deu, Deus tira. Esta é a recomenda- essa vida que por Ele está sendo nutrida no ventre
çio bfbIica. Parabenizo V. Ex' pelo magnffico discur- materno. Deputado Severino Cavalcanti, cumprimen-
SO, pela sua veemência em defesa da vida, pela cla- to-o pela ousadia e por ser destemido a ponto de tra-
reza e pela coragem de vir a este plenário protestar zer aqui tão grave denúncia. Espero que mais Parta-
contra o desejo daqueles que, inclusive contrariando mentares se unam a V. Ex',corno o faço neste mo-
a Constituição Federal, querem oficializar o aborto mento. Não podemos ver oficializada no País a ma-
no País. Fico ao lado de V. Ex', fico com as l'8CO- tança de seres inocentes. Qual é a diferença entre
mendações bfblicas, com o direito à vida. Agradeço um adulto como V. Ex', o Deputado Philemon Rodri-
a V. Ex' o aparte. Vamos juntos, de mãos dadas, gues, o Presidente da Casa, eu e uma criança? Uma
combater esse infame desejo de quem quer destruir criança não pode defender-se. Nobre Deputado,
a vida. conte com minha solidariedade na luta em defesa da

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Deputado vida e da famOia em nosso País. Muito obrigado.
PhiIemon Rodrigues, agradeço a V. Ex' o aparte, O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Nobre
que deu consistência ao meu discurso. Deputado Raimundo Santos, vejo que não só Minas

O Ministério da saúde está procurando destruir Gerais e Pernambuco se irmanam nesta luta contra
o poder legiferante desta Casa. O Ministro da saúde Herodes, mas também o Pará.
é o novo Herodes deste País, porque quer matar as O Ministro José Serra não tem coragem de en-
crianças, quer oficializar a morte; com isso está das- frentar os Deputados Raimundo Santos, Philemon
truindo o que temos de mais sagrado: a Constitui- Rodrigues ou Severino Cavalcanti. Entretanto, man-
çio. Dá uma viradinha à esquerda, ou camufla para da matar aquele que está querendo nascer, tentando
a direita, mas o que realmente deseja é satisfazer vir ao mundo.
seu extinto herodiano. O Ministro da Saúde não ousa enfrentar o De-

O Sr. Ministro José Serra é o inimigo das crian- putado Albérico Cordeiro, de Alagoas, porque sabe
ças e das mulheres. A coisa mais sublime para uma que S. Ex' é valente e corajoso. Vai, então, pegar
mulher é ser mie. Pois bem, S. ex- quer tirar-lhe uma indefesa criança que quer nascer. Aconselho o
esse direito. Ministro José Serra a colocar-se ao lado do bem, e

Deputadó Philemon Rodrigues, tenho certeza não do mal.
de que, quando o povo mineiro souber do posiciona- .Sr. Presidente, peço a V. Ex' um pouco mais
mento de V. Ex', vai ficar ainda mais alegre de ter de tempo para concluir. Tenho certeza de que não
reeleito no dia 4 de outubro um defensor da vida, da está ao lado do Herodes, mas, sim, de Deus. Em as-
dignidade e da farnOia. Quero chegar a Pernambuco sim sendo, tem de defender a vida. Agradeço a
e dizer ao povo que o tenho ao meu lado. V. ex- V. EX- a tolerAncia.
saiu do Nordeste e foi para o Estado de Minas Ge- Prezado Deputado Albérico Cordeiro, aqui tam-
raia a fim de engrandecê-Io nesta Casa. Estou feliz bém presente, o Cordeiro jamais poderá defender a
por suas palavras serem parte integrante do meu morte. Qualquer cordeiro tem de estar ao nosso
discurso. lado. Tanho certeza de que também as Alagoas te-

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Raimun- rão de seus representantes nesta Casa um discurso
do santos, representante do Estado do Pará. Estou em defesa da vida.
certo de que S. ex- dará uma palavra de conforto Cordeiro, nobre Deputado, não pode ser imola-
para a farnflia brasileira. do. O Cordeiro ajuda aqueles que o Ministro José

O Sr. AaInuIdo S8ntoa - Deputado Severino Serra quer imolar: as crianças que estão por nascer.
CavaJcanti, ouvia o pronunciamento de V. ex- e não Nobre Deputado Albérico Cordeiro, deixo-lhe
pude deixar de adentrar este plenário para cumpri- meu abraço. V. Ex' é mais um aliado na luta em de-



INDICAÇAo N21.345, DE 1998
(Do Sr. Paulo Gouvêa)

Sugere a atteraqio da compoalçio
da Câmara de Com6rcio Exterior.

Excelentíssimo Senhor Ministro-Chefe da Casa
Civil

Dirigimo-nos a V. ex- para expor e reivindicar o
seguinte:

1) Estamos, agora, em meio a uma crise inter
nacional que teve suas origens no sudeste asiático e
adquiriu fôlego com a moratória das dívidas interna e
extema na Rússia. Sua superação, a nível domésti
co, demandará uma série de fortes ajustes por parte
do Governo Federal, os quais requerem a com
preensão e o apoio da sociedade brasileira.

2) Tenho convicção de que nossos problemas
são decorrentes, principalmente, da grande necessi
dade de poupança externa para equilibrar nossas
contas. Obviamente, o controle do déficit público é
fundamental, como sempre o foi, mas, neste mo
mento, a sua urgência e importância se devem à ne
cessidade de criar um clima de confiança entre os
investidores.

3) Outra forma de garantir a entrada dos recur
sos de que necessitamos é pela elevação de nossas
exportações. se obtivermos, na balança comercial,
resultados superavitáÍíos, reduziremos nossa depen
dência dos capitais voláteis, que hoje constituem
grande parte de nossas reservas de divisas.

4) Entre as muitas medidas de ajuste que es
tão sendo implementadas, não tivemos oportunidade
de observar qualquer uma que estivesse voltada
para o incremento das exportações. Será que a
equipe econômica não acredita que o setor exporta-

". - ORDEM DO DIA

o SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) 

Apresentação de Proposições
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fesa da vida. Não aceitaremos - e vamos dizer isso junta dos Projetos de Lei nlls 2.644, de 1996, 1.713,
ao novo Herodes - que se matem crianças indefesas. de 1996, 3.692, de 1997 e 3.173-A, de 1997.

Era o que tinha a dizer. ROBSON TUMA - Requerimento de informa-
ções ao Ministério da Previdência e Assistência So
cial sobre a fraude das empresas usando terras no
pagamento de dívidas.

TELMA DE SOUZA - Projeto de lei que dispõe
sobre o reenquadramento dos funcionários das cate
gorias funcionais de Fiscal Tributário de Café e Ins
petor de Café, do Ministério da Fazenda, distribuídas
pelas referências NS-16. a NS-24, na categoria do
Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, do órgão.

MARCONI PERILLO - Requerimento de infor
mações ao Ministério da Fazenda sobre a situação
do Banco do Estado de Goiás - BEG, junto ao Ban
co Central do Brasil.

Os senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHO
RES:

PAULO GOUV~A -Indicação ao Poder Execu
tivo de alteração da composição da Câmara de Co
mércio Exterior..

ALMINO AFFONSO E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que dá nova redação ao art.
31.

HÉLIO ROSAS - Projeto de lei que dispõe so
bre a constituição de Conselho Fiscal de sociedades
cooperativas.

INÁCIO ARRUDA - Indicação ao Poder Execu
tivo, por intermédio do Ministério da Educação e do
Desporto, da introdução dos temas Trabalho, Meio
Ambiente e Saúde para a Sociedade Sustentável
nos cursos superiores de graduação.

CIRO NOGUEIRA - Requerimento de informa
ções ao Ministério do Trabalho sobre a situação de
empresas agrícolas do Piauí envolvidas em proces
so judicial por exploração de trabalho escravo.

Projeto de lei que concede isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre
móveis escolares utilizados em sala de aula.

PAULO PAIM - Projeto de lei que define o cri
me de veiculação de informações que induzam ou
incitem a discriminação ou preconceito de raça, cor,
etnia, religião ou procedência nacional na rede Inter
net ou em outras redes destinadas ao acesso público.

MARCELO DÉDA - Requerimento de informa
ções ao Ministério da Fazenda sobre as condições
de contratos e renegociação das dívidas do Deputa
do Sérgio Naya junto ao Banco do Brasil.

AIRTON OIPP - Indicação ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Ciência e Tecnologia
da adoção de medidas urgentes com o objetivo de
reativar e ampliar a concessão de bolsas a universi
tários através do CNPq - Conselho Nacional de De
senvolvimento Científico e Tecnológico.

JOVAIR ARANTES - Requerimento ao Presi
dente da Câmara dos Deputados de tramitação con-



Senhor Presidente:
Requeiro a V. Ex!', nos termos do art. 113, inci

so I, e § 12 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a alteração da com
posição da Câmara de Comércio Exterior.

Sala das Sessões, 12 de novembro de 1998. 
Deputado Paulo Gouvêa.

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUiÇÃO
N2 625, DE 1998.

(Do Sr. Almino Affonso e outros)

Dá nova redação ao art. 31 da Cons
tituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Artigo único. O art. 31 da Constituição Federal
fica acrescido do seguinte parágrafo 2º - A:

Art. 31 .
2!2..A - O Poder Executivo deverá apre

sentar às Câmaras Municipais, mensalmen
te, balancete contábil discriminado, bem
como cópia das licitações·.

Justificação

O governo municipal é constituído pelo Poder
Executivo, exercido pelo Prefeito, e pelo Poder
Legislativo, exercido pela Câmara Municipal.

A função fiscalizadora atribuída à Câmara Mu
nicipal, de grande relevância e já prevista no art. 31
da Constituição Federal, merece, contudo, ser apri
morada, de modo a permitir que a probidade, a efi
ciência e a eficácia do governo municipal na gestão
dos recursos públicos possam ser avaliadas perma
nentemente, sem embargo da apreciação anual do
conjunto das contas públicas, conforme determina
esse mesmo artigo.

Para tanto, é imprescindível o conhecimento
imediato dos atos administrativos emanados do Po
der Executivo pela Câmara Municipal, mediante a
apresentação mensal dos documentos contábeis su
gerida na proposição.

de 1998.-
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dor possa dar esta contribuição para o País? Ou REQUERIMENTO
será que os canais de comunicação entre os expor- (Do Sr. Paulo Gouvêa)
tadore~ e .0 Governo.não possuem a agilidade e a Requer o envio e Indiação ao Ministro-
ressonancla necessánas1 Chefe da Casa Civil da Presidência da

5) Atualmente, a Câmara de Comércio Exterior República relativa à necessidade de que
- Camex, além de ser o órgão responsável pela defi- seja alterada a composição da Câmara de
nição das diretrizes da política de comércio exterior, Comércio Exterior.
é o principal canal de·comunicação entre o Governo
e o setor produtivo privado. Essa Câmara, criada em
1995, como é do conhecimento de V. Ex!, sucedeu o
antigo Concex e veio reforçar a estrutura institucio
nal que atua no comércio exterior, antes formada,
basicamente, pela Secretaria de Comércio Exterior
do Ministério da Indústria do Comércio e do Turismo
e pela Coordenação de Assuntos Aduaneiros da Se
cretaria da Receita Federal.

6) Presidida por V. E~ e integrada por outros
cinco Ministros de Estado, a Camex deveria ter ple
nas condições de sugerir e implementar medidas
que, nesta hora, são tão importantes e eficazes
quanto o ajuste fiscal. E por que não o faz com a efi
cácia que o momento requer?

.7) Essa é uma pergunta para a qual só existe
uma resposta: a Camex foi criada com o objetivo
correto, mas sua composição foi definida de forma
equivocada. Não é compreensível que um órgão co
legiado desta natureza possa prescindir da participa
ção de representantes da iniciativa privada. Essa
inadequação na composição da Camex é, certamen
te, o fator que está dificultando as comunicações en
tre o Governo e a iniciativa privada e, por isso, fa
zendo com que a sua atuação fique aquém das ex
pectativas.

8) A participação dos exportadores na Camex
não é apena~ fundamental para a identificação dos
problemas e ~iscussão de soluções, como também
para criar um comprometimento da iniciativa privada
com a implementação e o sucesso das medidas que
venham a ser adotadas.

9) Alterar a composição da Camex, incluindo
representantes da iniciativa privada, seria uma medi
da simples, qLle não introduz custos ou sacrifícios de
qualquer espécie, mas que seria altamente eficaz no
que se refere às necessidades de curto prazo da
Nação. As decisões compartilhadas entre o Governo
e os empresários diretamente envolvidos com o co
mércio externo representariam uma posição de equi
líbrio e, seguramente, seria viabilizadas muito mais
rapidamente.

Sala das Sessões, em de
Deputado Paulo Gouvéa.



INDICAÇÃO N21.346, DE 1998
(Do Sr. Inácio Arruda e outros)

Sugere ao Ministério da Educação e
ao Conselho Nacional de Educação a in
troduçio dos temas Trabalho, Meio Am
biente e saúde para a Sociedade Susten
tável nos Cursos Superiores de Gradua
ção, com a constituição imediata de Gru
po de Trabalho para Implementar a pro
posta junto à SESU, articulado às Comis
sões de Especialista por Área de Conhe
cimento.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
O Deputado Inácio Arruda, no exercício de seu

mandato parlamentar na Câmara dos Deputados,
vem a V. E~ expor e reivindicar o seguinte:

1) Há uma"»roposta de introdução das temas
Trabalho, Meio Ambiénte e Saúde para a Sociedade
Sustentável nos Cursos Superiores de Graduação
oferecidas pelas Universidades brasileiras, corno
contribuição ao processo de discussão, das Diretri
zes Curriculares, at ualmente em desenvolvimento
no Ministério da Educação.

2) Esta proposta foi elaborada por um grupo
constituída de professores de várias universidades,
de profissionais e lideranças da sociedade civil, reu
nidos pela ABDL (Associação Brasileira para o De
senvolvimento de Lideranças), com o apoio da Fun
dação Kellogg, Universidade de São Paulo (USP) e
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo S.A. (IPT).

3) A iniciativa tem dois pontos de partida funda
mentais:

3.1. o reconhecimento da gravidade, da exten
são e da urgência assumidas hoje pelos problemas
sócio-ambientais;
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Com esse propósito, esperamos contar com o tando de um órgão fiscalizador, é importante e coe-
apoio dos nossos Pares para a presente iniciativa. rente que os seus membros exerçam um mandato

Sala das Sessões, 12 de novembro de 1998. - de dois anos.
Deputado Almino Affonso. A presente proposição objetiva aperfeiçoar a lei

PROJETO DE LEI N2 4.831 DE 1998 do cooperaivismo, tomando mais eficiente a ação
(Do Sr. Hélio Rosa~) fiscalizadora dos Conselhos Fiscais das Cooperati-

• • _ vas, mediante alteração do tempo de mandato, de
Dispõe sobre a ConstitulÇ80 de Con- anual para bienal, com a reeleição de 213 em vez de

selho Fiscal de sociedades cooperativas. 1/3, de seus membros. '

O Congresso Nacional decreta: Espero, por conseguinte, contar com o apoio
Art. 12 Esta Lei altera a redação do art. 56 da das meus Pares.

Lei n2 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que trata Sala das Sessões, 12 de novembro de 1998. -
da constituição de Conselho Fiscal de sociedades Deputado Hélio Rosas.
cooperativas.

Art. 22 O art. 56 da Lei n2 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, passa a vigorar com a seguinte
redação:

•Art. 56. A administração de sociedade
cooperativa será fiscalizada assídua e minu
ciosamente, por um Conselho Fiscal, consti
tuído de 03 (três) membros efetivas e de 03
(três) membros suplentes, todos eleitos pela
Assembléia Geral, para um mandato de 02
(dois) anos, sendo permitida apenas a ree
leição de 213 (dois terços) dos seus membros
efetivos"

Art. 32 Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias
após a data de sua publicação.

Justificação

Corno se sabe, a Lei n2 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, define a Política Nacional de
Cooperativismo, instituindo o regime jurídico das
sociedades cooperativas.

Referida Lei, em seu art. 56, prevê que a admi
nistração da sociedade cooperativa será fiscalizada
por um Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) mem
bros efetivos e 3 (três) membros suplentes, todos
associados eleita anualmente pela Assembléia Ge
rai, sendo permitida apenas a reeleição de 1/3 (um
terço) dos seus componentes.

É de se observar que o dispositivo legal acima
permite mandato da Diretoria e do Conselho de Ad
ministração de até 04 (quatro), enquanto o mandato
dos membros do Conselho Fiscal é de apenas 01
(um) ano.

Tal prazo é ínfimo e insuficiente para que os
membros eleitos desenvolva efetivamente seus tra
balhos nas cooperativas que, normalmente, pos
suem um grande número de cooperados e, conse
qüentemente, grande carga de trabalho. Em se tra-
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3.2. O reconhecimento da relevância do papel 6.1. Possibilitar aos alunos a compreensão das
da Universidade - enquanto centro privilegiado de relações entre trabalho, meio ambiente e saúde e de
formação de recursos humanos, de produção e difu- seu papel, enquanto profissionais e cidadãos, na'
são de conhecimento e de extensão - na construção construção de uma sociedade sustentável;
de uma sociedade sustentável. 6.2. Desenvolver nos alunos a capacidade de

4) Algumas perguntas podem esclarecer de identificar e prevenir: (i) os riscos ocupacionais exis-
forma mais concreta estas preocupações: Quantos tentes em suas atividades profissionais futuras; (ii)
profissionais graduados conhecem os riscos de sua as possíveis implicações de suas atividades profis-
atividade para a própria saúd~, entre os odontólogos sionais, área de conhecimento ou campo de saber
ou os químicos, por exemplo? sobre a saúde dos trabalhadores, e; (iii) os impactos

Quantos médicos estão aptos a identificar sobre o meio ambiente relacionados aos processos
doenças causadas por poluentes industriais ou am- produtivos, de consumo, estilos de vida, etc•.
bientais - cada vez mais freqüentes no Brasil? Que 7) Fundamenta-se nas disposições da Constituição
profissionais estão em condições de orientar a co- Federal que, em seu artigo 225 - inciso VI, coloca como
munidade sobre o manejo do lixo - que se avoluma obrigação do Poder Público ·promover a educação em-
nos centros urbanos e torna-se fonte de doenças? A biental em todos os níveis de ensino e a conscientização
definição das condições ~e trab~lho e. de sa~~e dos pública para a preservação do meio ambiente·.
trabalh?dores ou o manejO_de dejetos Indu~tnals pas- 8) Apoia-se também nas recomendações da
sa, ,:"~ítas vezes, pelas mao~ de engenh~lros ou d~ Agenda 21, de que ·os Governos devem procurar
admlnlst~dores de empresas, o qu: ;Ies tem aprend~_ atualizar ou prepar:-r estratégias destinadas a inte-
do sobre ISto durante sua !ormaça~. Em que medI grar meio ambiente e desenvolvimento como tema
da os professo!es qu~ estao cons~lentes d~ seu pa- interdisciplinar ao ensino de todos os níveis nos pró-
pel_na educaçao ambIentai das crianças ~ ~ovens e ximos três anos. Isso deve ser feito em cooperação
estao preparados, por ~x~mpl~, para ministrar ~s com todos os setores da sociedade. (...) Deve-se
novos tema~ transversa.ls 1~IUldos ent~e ~s Para- empreender uma revisão exaustiva dos currículos
me!r~s CUrriculares?NaCionaIS para o Pnmelro G~a~ para assegurar uma abordagem multidisciplinar, que
definidos pel~ MEC. ':lue papel~em ter os arquite abarque as questões de meio ambiente e desenvol-
tos na malhona da qualidade de Vida nos centros urba- vimento e seus aspectos e vínculos socioculturais e
nos? ,. .... _ demográficos•. (Conferência das Nações Unidas so-

5) Certamente vanas IniCiativas estao sendo to- bre Meio Ambiente e Desenvolvimento 1992).
madas nas instituições de ensino superior. Vários .:..
cursos de graduação e pós-graduação têm sido cria- _ 9) Como encamlnha":lento" propoe a ~nstitUl-
dos em campos de saber ligados a estas questões _ çao de ~ruyo de Trabal~o. Junto a SESu e artlculad?
como Engenharia Ambiental, por exemplo. Há tam- às Comlss~s de Especialistas por Área de Conhecl-
bém a criação de disciplinas de graduação voltadas mento, para.
para estas temáticas em alguns cursos. Muitos pro- 9.1. Identificar como as questões de Trabalho,
fessores, ainda, compreendendo o caráter transver- Meio Ambiente, Saúde e Sociedade Su~tentável es-
sal deste objeto, estabelecem pontes entre seus tão sendo abordadas nos cursos supenores de gra-
conteúdos e a questão da sustentabilidade, em seus duação e como aparecem nas contribuições envia-
diferentes aspectos. No entanto, este momento, no das à SESu pelas IES;
qual o Ministério da Educação, através da Secretaria 9.2. Elaborar proposta de introdução das ques-
de Educação Superior (SESu), abre a discussão so- tões Trabalho, Meio-Ambiente e Saúde para a So-
bre as diretrizes curriculares para os Cursos Supe- ciedade Sustentável nos cursos de graduação uni-
riores de Graduação, aparece como oportunidade versitária no 1rasil, com ampla participação da co-
ímpar para identificação, sistematização e consolida- munidade universitária e dos diversos atores interes-
ção do papel das Universidades brasileiras na for- sados, definindo perfis, competências e habilidades,
mação de profissionais e cidadãos alertados e capa- conteúdos, etc., para ser apreciada pelas instâncias
citados acerca das questões relacionadas à sacieda- responsáveis;

de sustentável. 9.3. Subsidiar a SESu, as Comissões de Espe-
6) A incorporação destas questões aos currícu- cialistas e o Conselho Nacional de Educação na dis-

los dos cursos de graduação objetiva: cussão da proposta e no estabelecimento de estraté
gias de implementação.



Justificação

Tem-se noticiado com certa freqüência a ocor
rência de trabalho escravo no âmbito de diferentes
empresas agrícolas do Piauí. Até o momento ignora
se se tais denúncias são procedentes, assim como a
posição do Ministério do Trabalho, a quem cabe fis
calizar a observância da legislação laboral, sobre o
assunto. O pedido de informação visa a melhor es
clarecer a matéria, inclusive para evitar o envolvi
mento indevido de empresas nos fatos.

sala das Sessões, 12 de novembro de 1998. 
Deputado Ciro Nogueira.

PROJETO DE LEI Nll 4.832, DE 1998
(Do Sr. Ciro Nogueira)

Concede isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) incidente
sobre móveis escolares utilizados em
sala de aula.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 111 Ficam isentos do Imposto sobre Produ
tos Industrializados os móveis escolares utilizados
em sala de aula, quando adquiridos por instituição
de educação.

Art. 2!l O adquirente dos bens referidos no arti
go anterior, caso lhes dê destinação diversa, fica su
jeito ao pagamento do montante do imposto dispen
sado, acrescido de juros moratórios de um por cento
ao mês e multa equivalente a cem por cento do valor
do imposto.

Art. 311 Esta lei entrará em vigor em 111 de janei
ro do ano seguinte ao de sua publicação.

Justificação

A renovação e ampliação de salas de aula im
plica melhoria da qualidade do ensino. No entanto,
há escolas que atuam junto à população carente e
que não conseguem adquirir ou renovar os móveis
utilizados em sala de aula, em virtude do alto custo
do mobiliário escolar.

Com o presente projeto de lei, busca-se mino
rar as dificuldades que assolam as escolas públicas
e privadas, principalmente as de regiões pobres.
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10) A construção de uma sociedade sustentá- 116 do Regimento Intemo, ouvida a Mesa, seja en-
vel, baseada em eqüidade e justiça social, requer caminhado pedido de informação ao Senhor Ministro
um esforço coletivo de mobilização e motivação e de Estado do Trabalho, solicitando-lhe para que nos
também o engajamento de todos os cidadãos na informe sobre a situação das empresas agrícolas do
construção do capital social que poderá assegurar a Estado do Piauí que estão respondendo processo
prosperidade econômica durável. na Justiça sob a acusação de explorarem trabalho

Nesses termos, sugerimos ao Ministério da escravo.
Educação o acolhimento desta proposta e constitui
ção imediata do Grupo de Trabalho junto à SESu e
articulado às Comissões de Especialistas por Área
de Conhecimento no plano da formulação das Dire
trizes Curriculares. - Deputado Inácio Arruda,
(PCdoB - CEla

REQUERIMENTO
(Do Sr. Inácio Arruda)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro da Educação e 80 ConseI1O Na
cional de Educação a introdução dos te
mas Trabalho, Meio Ambiente e Saúde
para a Sociedade Sustentável nos Cursos
Superiores de Graduação, com a consti
tuição imediata de Grupo de Trabalho
para implementar a proposta Junto à
SESu, articulado às Comissões de Espe
cialistas por Área de Conhecimento.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I, e parágrafo 1ll,

do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados,
requeremos a V. E~ o encaminhamento ao Poder
Executivo da Indicação em aIIL:::'. c;ugerindo ao Mi
nistério da Educação e ao Conselho Nal,,;v.-:::~ rlp
Educação a introdução dos temas Trabalho, Meio
Ambiente e Saúde para a Sociedade Sustentável
nos Cursos Superiores de Graduação, com a consti
tuição imediata de Grupo de Trabalho para imple
mentar a proposta junto à SESu, articulado às Co
missões de Especialistas por Área de Conhecimento.

Sala das Sessões, 12 de novembro de 1998. 
Deputado Inácio Arruda.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nll 4.004, DE 1998

(Do Sr. Deputado Ciro Nogueira)

Solicita informações ao Ministro de
Estado do Trabalho sobre a situação de
empresas agrícolas do Piaur que respon
dem processo judicial por explorarem tra
balho escravo.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. E~, com base no art. 50 da

Constituição Federal e nos termos dos arts. 115 e



PROJETO DE LEI N2 4.833, DE 1998
(Do Sr. Paulo Paim)

Define o crime de veiculação de in
formações que induzam ou incitem a des
crimnação ou preconceito de raça, cor,
etnia, religião ou procedência nacional,
na rede Intemt, ou em outras redes desti
nadas ao acesso público.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Esta lei define o crime de veicular, em

rede de computadores, informações ou mensagens
que induzam ou incitem a discriminação ou precon
ceito de raça, por, etnia, religião ou procedência na
cional, e modifica a lei n2 7.716, de 5 de janeiro de
1989, que "define os crimes resultantes de precon
ceito de raça ou de cor", estabelecendo as penalida
des correspondentes.

Art. 22 A lei nl! 7.716,de 5 de janeiro de 1989,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

"Art. 20-A Tomar disponível na rede Intemet,
ou em qualquer rede de computadores destinada ao
acesso público, informações ou mensagens que in
duzam ou incitem a discriminação ou preconceito de
raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Pena: reclusão de um a três anos e multa.
Parágrafo único. O juiz poderá determinar, ou

vido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda
antes do inquérito judicial, sob pena de desobediên
cia, a interdição das resepectivas mensagens ou
páginas de informação em rede de computador."

Art. 32 Esta lei entra vigor na data de sua publi
cação.

Novembro de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 13 25665

Indispensável é salientar a importância da edu- Diversas páginas da Internet, a rede mundial
cação no processo de desenvolvimento nacional. de computadores, vêm apresentando informações
Por outro lado, os recursos governamentais têm-se de caráter racista. Não se trata meramente de opi-
mostrado escassos, no que concerne à educação. niões desagradáveis acerca deste ou daquele grupo

O projeto de lei ora apresentado tem a cautela racial. Tais "sites" vão além, sugerindo ações he-
de dilatar a vigência da isenção proposta para 1º de diondas e descrevendo em detalhes os meios para
janeiro do ano seguinte àquele em que a lei for publi- viabilizá-Ias. Em alguns países, tal movimento vem
cada. Destarte, fica assegurada a adequação finan- tomando dimensões alarmentes, corri a divulgação
ceira e orçamentária da proposição, que não afetará de idéias anti-semitas,racistas ou nazistas, associa-
o orçamento em execução à época da publicação da das a práticas de conflito social e a instrução para
lei. uso de armamente e elaboração e explosivos.

Pelas razões expostas, não tenho dúvidas de No Brasil, tais ações começam a' tornar-se co-
que a proposição merecerá o voto favorável de muns. Páginas com mensagens racistas em portu-
meus colegas parlamentares. guês já são veiculadas há algum tempo em "sites"

Sala das Sessões, 12 de novembro de 1998. _ situados no exterior. No entanto, provedores brasilei-
Deputado Ciro Nogueira. ros começam a hospedar páginas e mensagens ra

cistas. Recentemente, por exemplo, um usuário do
"site" da Universidade Federal de Juiz de Fora en
viou na Internet mensagens contrárias a homosse
xuais e negros. O assunto vem sendo investigado
por uma comissão de sindicância, que trabalha com
as hipóteses de que um aluno da universidade tenha
veiculado as mensagens ou de que estranhos te
nham utilizado indevidamente a sua senha de aces
so.

Propor um projeto de lei que regule e reprima
tais abusos é tarefa inglória. Tradicionalmente a co
munidade a Ineternet mostra-se insensível a argu
mentos que sugiram qualquer limitação à divulgação
de idéas, imagens ou mensagens, em defesa de um
direito abosluto à livre expressão. O Congresso dos
Estados Unidos aprovou, no bojo do Telecomunica
tions Act de 1996, dispositivos de repressão à porna
grafia na Internet que foram, posteriormente, revistos
pela Suprema Corte, graças a um movimento de re
sistência promovido, entre outros, por entidades rep
resentativas de provedores e usuários da rede.

A discussão, porém, tem que ser enfrentada. A
Internet deixou de ser uma rede exclusiva do meio
acadêmico, na qual a liberdade absoluta e ilimitada
na expressão das idéias era corolário dos fins que a
rede pretendia alcançar. À Intert "original" ligavam
se apenas pessoas do meio acadêmico, suposta
mente adultas e de elevada qualificação. Naquela
rede era permissível que qualquer coisa pudesse
transitar, pois uma parcela pequena da população,
com interesses específicos, teria acesso à mesma.
Nesse contexto, a pornografia, a pedofilia, a divulga
ção do nazismo, o racismo ou o anti-semitismo eram
fenômenos isolados e pouco relevantes. Não eram,
porém, tolerados: aqueles que abertamente os exer-

Justificação
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ceSSem'erã"m, com freqüência, cõnvidados a afastar- ao Sr. Ministro da Fazenda, no sentido de esclarecer
se da rede e, eventualmente, do meio acadêmico. a esta Casa em que condições foi contraído o em-

Hoje, a Intemet transformou-se: caminha para préstimo de aproximadamente R$13.000.000,OO (tre-
tomar-se um mercado. Um mercado distribuído, in- ze milhões de reais), no ano de 1997, entre o Depu-
ternacional e vigoroso. Um mercado aberto a ho- tado Sérgio Naya alou suas empresas do grupo Ser-
mans, mulheres e crianças. Divulgar sexo na Inter- san com o Banco do Brasil S.A. e, ainda, que infor-
net deixou de Ser brincadeira de estudante e passou me quais as garantias reais oferecidas pelo devedor,
a ser um negócio em grande escala. A troca de fotos além de indicar também os procedimentos que per-
de nus de má qualidade deu lugar ao voyeurismo e à mitira a renegociação da referida dívida no mês de
prostituição organizada, profissionazada e livre de outubro de 1997, mormente quando se sabe das im-
controle, que emprega, ou usa, milhares de adultos posições legais (dívidas junto ao Instituto Nacional
e de crianças. Divulgar mensagens anti-semitas dei- do Seguro Social) que vedariam a citada empresa
xou de ser farra de faculdade e passou a ser proseli- de contrair o mencionado empréstimo ou de realizar
tismo político em grande escala. fomentar o racismo qualquer outro negócio com o Banco oficial.
não é mais a diwlgação de uma opinião pessoal e Justificação
particular: a Intemet é um megafone que transforma
tal atitude em relevante fato político e social. A medida objetiva aquilatar a presença da Iisu-

Punir o crime de racismo na Intemt toma-se ra e da legalidade que deve permear as negociações
necessário pelas mesmas razões pelas quais deve e~vo~e~o o inter~sse público, a defesa do patrimô-
ser punido o racismo e quem obriga um negro a usar mo publICO e a legalidade dos atos do govemo federal.
a porta de serviço, de que coloca uma bomba numa Sala das Ses.sões, 12 de novembro de 1998. -
sinagoga ou de quem 'nega emprego a outrem em Marcelo Déda, Deputado Federal PT - SE.
função de sua etnia, credo ou origem: é um dano ao INDICAÇÃO Nlt 1.347 DE 1998
indivíduo, é uma situação humilhante e é um dano à (Do Sr. Airton Dipp)
sociedade democrática, que se fundamenta na no-
ção de igualdade de direitos deveres e oportunida- Recomenda ao Ministério da Ciência
des para todos.' e Tecnologia a adoção de medidas urgen-

Tais razões levam-me a apresentar esta propo- tes com ~ objetivo de reativar e ampliar a
sição, que estabelece o crime de divulgação de concessao de bolsas ~ universitários
mensagens que induzam ou incitem a discriminação através d~ CNPq - Conselho Nacional de
ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou prece- Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
dência nacional. Ciente da complexidade e da novi- Exm2 Sr. Ministro de Estado da Ciência e Tec-
dade do tema, mas igualmente convencido da rele- nologia:
vância desta proposta, peço aos ilustres colegas . Nos termos do art. 113, inciso I, e § 12 do Regi-
parlamentares o apoio necessário à sua aprovação. mento Intemo da Câmara dos Deputados, venho a

Sala das Sessões, 12 de abril de 1998. - presença de Vossa Excelência apresentar a Indica-
Deputado Paulo Paim. ção anexa com o intuito de sugerir a adoção de me-

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO didas urgentes visando o pleno restabelecimento da
N!t 4.005, DE 1998 concessão de auxnios destinados à produção cientí-

(Do Sr. Deputado Marcelo Déda) fica por parte do CNPq - Conselho Nacional de De-
.S I . senvolvimento Científico e Tecnológico.

ollclta nforrnações a~ ~r. Ministro A suspensão de auxnios, definida recentemen-

,da Fazendntraaa=da8 COnd~daoesem queI te pelo CNPq, conforme denúncia de reitores de Uni-
oram co I1 e renegOCI8 s as vu - ·dade B "I" d ré f rod -t dMda do S De tad Fede I versl s rasl eiras, po e a etar a p uçao

Sé088~ N 8) t r. BaPU °d B ra
il

científica e tenológica desenvolvida pelos nossos
S.A~o aya un o ao nco o ras universitários.

• Em reportagem publicada no Jomal Correio do
Sr. Presidente: Povo, Porto Alegre - RS, a vice-reitera de Pesquisa
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. e Pós-Graduação da Universidade de Passo Fundo

50, § 22 da Constituição Federal e na forma dos arts. - RS, Solange Longhi, informou que, no segundo se-
115 e 116 do Regimento Intemo que, ouvida a mestre deste ano, o número de bolsas de Inlcla910
Mesa, seja reiterada, a solicitação de informações científica do CNPq não aumentou, e a estratégia



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nll 4.00611998

(Do Sr. Deputado Robson Tuma)

Solicita informações ao Sr. Ministro de Es
tado da Previdência e Assistência Social sobre a
fraude das empresas usando terras no pagamen
to de dívidas.

Senhor Presidente,
Com fundamento no Art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e na forma regimental do Art. 115, inci
so I, do Regimento Interno solicita a V. Ex!!, seja en
caminhado ao Sr. Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social, Sr. Waldeck Vieira Omelas, o
seguinte pedido de informações:

Conforme reportagem publicada na Revista
Veja, n2 45, de 11-11-98, pags. 50-57, empresas de
vedoras do INSS tem quitado suas dívidas com ter
ras irregulares, inexistentes, ou até mesmo reservas
ecológicas. Dessa forma, solicitamos os seguintes
esclarecimentos:

1) Qual a realidade dos fatos apresentados
pela revista?

2) Qual o montante real das dívidas das
empresas com o INSS?

3) Quais os poderes legais do INSS para cobrar
essas dívidas? As providências cabíveis para
cobrança estão em andamento?

4) Quais são as dívidas das pessoas físicas? Quais
os poderes legais do INSS para cobrar essas dívidas?

Sala das Sessões, 12 de novembro de 1998. 
Robson Tuma, Deputado Federal PFUSP.

PROJETO DE LEI N2 4.834 DE 1998
(Da Sra. Deputada Teima de Souza)

Dispõe sobre o reenquadramento
dos funcionários das categorias funcio
nais de Fiscal Tributário de Café e Inspe
tor de Café, ambas do Ministério da Fa
zenda, distribuídas pelas referências NS
16 a NS-24, na categoria de Auditor Fiscal
do Tesouro Nacional do mesmo Ministério.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Todos os funcionários das categorias

funcionais de Fiscal Tributário de Café e Inspetor de
Café, lotados na Secretaria de Polícia Nacional do
Ministério da Fazenda, que eram vinculados ao Insti-
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para diminuir os gastos foi reduzir de 12 para 11 me- Este requerimento se justifica em razão destas
ses a sua duração. proposições regularem matérias idênticas ou correlatas.

Outro indicativo de cortes, segundo esclareceu Sala das Sessões, 12 de novembro de 1998. -
a vice-reitora, foi a recusa dos pedidos de bolsas de Deputado Jovair Arantes.
aperfeiçõamento à Universidade de Passo Fundo.

Por entender que é inquestionável o papel so
cial das universidades na produção do conhecimento
científico e na contribuição para o desenvolvimento
social e econômico do País, considero fundamental
o apoio às iniciativas que visem dar apoio e susten
tação às atividades de pesquisa, portanto, é funda
mentai a ampliação das bolsas do CNPq.

Assim sendo, requeiro que Vossa Excelência
determine, com urgência, o repasse dos recursos
necessários à preservação das bolsas do CNPq.

Sala das Sessões, 12 de novembro de 1998.
Airton Dipp, Deputado Federal.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Airton Dipp)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Ciência e Tecnologia, sugerin
do a retomada e ampliação das bolsas do
CNPq para atividades de pesquisa nas
Universidades Brasileiras, conforme fun
damentos expostos na Indicação anexa.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 12, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. ExB seja encaminhada ao Ministério da Ciência
e Tecnologia, a Indicação, anexa, sugerindo a reto
mada imediata e ampliação das bolsas concedidas
através do CNPq - Conselho Nacional de Desenvol
vimento Científico e Tecnológico para estudantes
das Universidades Brasileiras interessados em de
senvolver atividades de pesquisa.

Sala das Sessões, 12 de novembro de 1998. 
Airton Dipp, Deputado Federal.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Jovair Arantes)

Requer a tramitação conjunta das
seguintes proposições: PL n2 2.644196,
PL rfl1.71:w&, PL rfl3Hl2Sl e do PL rfl3.173
A/!1T.

Senhor Presidente:
Na qualidade de autor do Projeto de Lei nº

2.664/96, requeiro a V. Ex' nos termos do art. 142
do Regimento Interno, a tramitação conjunta das se
guintes proposições: PL nº 3.173-A, PL n2 2.644/96,
PL n2 1.713/96 e o PL nº 3.692/97.



Recordando: a União publicou a Portaria nº
214, de 7-3-84, que em obediência à Lei nl! 7.146,
de 23-11-83 e ao Decreto nº 88.485, de 5-7-83, e
que assim definia suas funções:

-atividades de nfvel superior, de natureza
pouco repetitiva, envolvendo planejamento, supervi
são, coordenação, controle e execução, especializa
da de trabalhos relacionados com as áreas de pro
dução, classificação por tipo de bebida, transporte
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tuto Brasileiro do Café, por quando a sua extinção Reprodução da decisão da Meritíssima Juíza Dra.
pelo Decreto NI! 99.240, de 7 de maio de 1990, pas- Annn. Maria Pimentel Tristão; Juíza Federal, a qual
sam a pertencer à carreira de Auditoria do Tesouro foi ,tegralmente confirmada pelo juízo ad quem,
Nacional no cargo de Auditor-Fiscal do Tesouro Na- qu.a reconheceu os servidores, como pertencentes
cional, com lotação na Secretaria da Receita Federal. ao ômupo TAF 600 - TRIBUTAÇÃO ARRECADA-

Art. 22 Os servidores aposentados, tanto ante- çí , e FISCALIZAÇÃO.
riormente quanto posteriormente ao Decreto nl! 99- O Decreto nl! 61.647, de·04 de outubro de 1967
240, de 7 de maio de 1990, terão os mesmos direi- ao aplicar a Lei nl! 4.345, de junho de 1964, sem res-
tos e vantagens concedidas aos servidores em ativi- peitar o seu art. 12, alterou, novamente, a denomina-
dades, inclusive quanto ao posicionamento e deno- ção para -FISCAL DE COMERCIALIZAÇÃO DE
minação, a partir da publicação· desta Lei. CAFÉ-, mantendo o mesmo código, P-1.509.

Art. 32 Esta Lei enta em vigor na data de sua O Decreto nll 72.950; de 17 de outubro de
publicação, revogadas as disposições em contrário. 1973, promoveu nova reformulação que, no intuito

J tir - de aplicar o Plano de Classificação de Cargos insti-
us IcaçaO tuído na já citada Lei nll 6.545170, adotou a denomi-

Devido à aplicação do PCC instituído pela Lei nação -AGENTE DE COMERCIALIZAÇÃO DE
nº 3.780 de 12 de julho de 1960, as categorias fun- ·CAFÉ-, nos códigos NM e LT-NM-1.022, situação
cionais, hoje denominadas, Inspetor de Café e Fiscal que vigeu até o advento da Lei nl! 7.146, de 23 de
Tributário de Café, foram enquadrados pelo Decreto novembro de 1983, quando passou a denominar-se
n2 51.373, de 18 de novembro de 1961, nos cargos -INSPETOR DE CAFÉ-, código CCC-2.0001, distri-
de -Fiscais-, código AF-321. E -Fiscal-Geral-, código buídos pelas referências de NS 12 a NS-24.
AF-322, ambos do grupo ocupacional AF-300 - FIS- Impeden frisar que, as atribuições desses ser-
CO. vidores, apesar das diversas denominações recebi-

A Resolução especial DASP-161, de 2 de mar- das, sempre foram as mesmas, no que tange à natu-
ço de 1963, ao aprovar o enquadramento provisório reza das funções - TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO
do IBC, modificou as denominações anteriores, para e FISCALIZAÇÃO - independentemente dos locais
uma única de -FISCAL TRIBUTÁRIO DE CAFÉ-, das prestações dos serviços, conforme, aliás, o co-
deslocando-a para o Grupo Ocupacional P-1500, mando da Lei nº 1.779, de 22 de dezembro de 1952,
sob o. código P-1509, em evidente falta de lógica, criadora do IBC.
fato, aliás que gerou a ação judicial movida por al- Portanto, quando a MP 151, de 15 de março e
guns funcionários da categoria de Inspetores de 1990, seguida do Decreto nll 99.240, de 7 de maio
Café e ao fundamento da respectiva decisão judicial, de 1990, extingüiu o IBC, todos os servidores em
no sentido de que os cargos com essas atribuições - tela estavam enquadrados no GRUPO TAF-TRIBU-
TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO e FISCALIZAÇÃO TAÇÃO, ARRECADAÇÃO e FISCALIZAÇÃO, se-
- só poderiam integrar o seu grupo específico, qual gundo o comando da Lei nll 6.545170 e ratificados
seja, na sistemática de que a Lei nll 5.645, de 10 de pela Lei nll 6.550/78.
dezembro de 1970 e ratificada pela Lei nll 6.550, de Pelo artigo 3ll do citado Decreto nll 99.24090 a
5 de julho de 1978, ou seja, o TAF-600 - Tributação, União vinculou o INSTITUTO BRASILEIRO DO
Arrecadação e Fiscalização. CAFÉ ao MINISTÉRIO DA FAZENDA, e o Decreto

-Ora, nenhum funcionário pode pertencer a nll 344, de 20 de novembro de 1991 dispôs o acervo
dois grupos ocupacionais. Quem é Rscal Tribu- do IBC à Secretaria Nacional de Economia, hoje, Se-
Iário, certamente deverá estar no Grupo Fisco e cretaria de Política Nacional do Ministério da Fazen-
não em outro. Houve, evidenI8mente, equívoco.-(...) da.

Se a atividade dos autores permanecem (sic)
as mesmas, a alteração do nome de suas funções,
não tem a mais mínima repercussão sobre a subs
tância dessa atividade. Chamar Fiscais de Comer
cialização do Café, os Fiscais Tributários do Café,
não deforma a natureza da atividade, nem o modo
de seu desempenho.

~ de se perguntar se, não conferindo o rótu
lo com a substAncia, o erro eslá na substância?
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armazenagem comercialização e fiscalização do antecipando-se publicou a portaria nº 781, de 21 de
café", publicado no DOU em 08-03-84, Seção I, fevereiro de 1992.
págs. 3.403/3.405. Ocorreu, porém, que no processo de aproveita-

Nesta mesma Portaria nl! 214/84, constam tam- mento desses servidores, não foram cumpridas as
bém as atribuições dos servidores - FISCAIS TRI- determinações constantes dessa portaria, aconte-
BUTÁRIO e INSPETDORES DE CAFÉ, que entre cendo, então, que não existiu o enquadramento no
outros -exemplos trplcos de trabalhos da classe-, Plano de Classificação de Cargos, conforme estabe-
devia zelar pela qualidade do produto para consumo lecido nos artigos 72 e 8l! e seus parágrafos da Lei nll

interno e para exportação, aplicando multa às torre- 8.270/91, e também com os critério" adotados pelo
fações, indo sua atuação fiscal até mesmo à apreen- Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei
são do produto, além da de fiscalização, e do com- nll 5.645170 e 6.550n8.
bate ao descaminho e ao subfaturamento do café No caso dos funcionários públícos das institui-
exportado, q~e se infere dos exemplos de atribuições, çóes autárquicas extintas, o artigo 7º da Lei nº
como a atribuição de nl! 48, In verbls: 8.270, de 17 de dezembro de 1981, zelava pelos

-Lavrar autos, atos e termos previstos na Ie- seus enquadramentos nos planos de classificação
gislação cafeelra, nos dispositivos regimentais, de cargos dos órgãos da AdministFclção Federal Di-
regulamentares e resoluções do IBC-,... reta, que no caso dos Autores era a Administração

...ou ainda a atribuição de nl! 20 /n verb/Ir. do Mi~istério da E~nomia, Fazenda e Planejame~to
, em Sao Paulo, órgao, no qual ocorreu o aproveita-

-Assessorar autoridades em assuntos atinentes mento deles.
à ~rod~ção, classifica~o, transporte, armazenagem Acaso o aludido Plano de Classificação de Car-
e fiscalização do café. I gos da já citada Delegacia de Administração fosse

Ou Hja, elas confirmam as atribuições que diverso daquele que existia no Instituto Brasileiro do
lhes foram concedidas pela Lei nl! 1.n9/52, que Café, hipótese esta em que os cargos de Inspetor de
criou o IBC. Café e Fiscal Tributário de Café, deveriam ser trans-

Com o Decreto nl! 99.240190, o IBC ficou vincu- formados, esses funcionários deveriam ser inclusos
lado ao Ministério da Fazenda e em 20 de novembro na categoria cuja atribuições fossem correlatas com
de 1991, através do Decreto n!! 344, já mencionado as dos cargos ocupados em 17 de dezembro de
e já acostado, todos os servidores, foram assim re- 1991, data da publicação da Lei nl! 8.270, que no § 12,

confirmados em seu aproveitamento para o citado do seu artigo 72, determina: -mediante transforma-
Ministério, ou seja, ficaram em disponibilidade remu- ção dos respectivos cargos, os snrvldores serão
nerada. inclufdos nas classes ou categoN1S cujas atribui-

Através, ainda, do Decreto nl! 474, de 10 de ções Hjam correlatas com as dos cargos ocupa-
março de 1991, o Presidente da República dispôs dos na data da vigência ~s~ Lei, obse~ada_a
sobre o aproveitamento dos servidores da extinta escolaridade, ~. especlall~çao ou habilitaçao
autarquia, IBC, entre os quais os Autores, em seu profissional eXlgl~a ~ra o Ingresso nas mesmas
artigo 1I! como reza In verbls: classes ou categonas.

_ ' , Ainda, para que não reste dúvida, quanto ao di-
Os servidores da Administração Federal reito desses servidores, deve-se res;3altar o disposto

Direta, Autárquica e Fundacional que se acha~ no § 5!!, do art. 72, da Lei nl! 8.270/911 é de uma cla-
em disponibilidade serio aproveitados nos órgã- reza solar - não deixando dúvida a1vJuma quanto ao
os ou entidades de origem, ou naq~eIesque ab- enquadramento, à transformação (3 a localização
sorveram as compet6nclas dos 6rgaos e entlda- nela prevista _ instituiu -a classe ou categoria se-
des extintas-. melhante quanto às atividades, à complexidade,

Ainda no artigo 22, do mesmo decreto, para os ao nrvel de responsabilidade e ao ,grau de escola-
servidores ativos, dispunha sobre a apresentação ridade (NS) exigidos para o respec:tivo ingresso",
dos mesmos até 1O.de abril de mesmo ano, sob isto na hipótese, em que as atribuições pertinentes
penà de terem suas faltas injustificadas. aos cargos ocupados pelos servidores não estive-

E o seu artigo 31! determinava que a SAF, Se- rem previstos no Plano de Classificação de Cargos
cretaria de Administração Federal, expedisse as em que sejam incluídos.
-instruções complementares necessárias à execu- Os servidores tiveram os seus cargos declara-
ção do disposto neste Decreto-. A SAF, entretanto, dos desnecessários, como INSPETOR DE CAFÉ e



Justificação

Em face da iniciativa do Governo do Estado de
Goiás de enviar mensagem à Assembléia Legislativa
propondo a federalização do Banco do Estado de
Goiás - BEG e tendo em vista que este assunto ja
mais foi levado ao conhecimento público, solicito aci
ma esclarecimentos que considero de fundamental
importância para uma tornada de posição de minha
parte, da nossa bancada parlamentar na ASsem
bléia Legislativa e Congresso Nacional, bem como
dos partidos que nos apóiam.

Para tanto é imprescindível conhecer o hist6rico
das negociações que envolveram o Banco Central e
o BEG e, em especial, a real situação do Banco do
Estado de Goiás. - Deputado Marconl PerlIIo.

8) Existem dúvidas sobre operações ou irregu
laridades administrativas que possam ter contribufdo
para levar o BEG a atual situação?

9) É possível identificar esses créditos duvido
sos? Em caso afirmativo especificar quais.
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FISCAL TRIBUTÁRIO DO CAFÉ, põr ato do chefe Central do Brasil, as seguintes informações sobre a
do Poder Executivo; então, por força do já mencio- situação do Banco do Estado de Goiás - BEG:
nado Decreto nQ 474, de 10-3-92, tiveram de se 1) Qual é a evolução econômico-financeira do
apresentar à Delegacia de Administração do Ministé- BEG nos últimos cinco (5) anos e qual é a realidade
rio da Economia, da Fazenda e Planejamento, em atual?

~~o ~~ulo, em 10-4-92, sob pena de ter suas faltas 2) Quais as medidas tomadas pelo Banco Cen-
mJustifl~das. _ . trai no período, em face da situação e quais as provi-

. . A fim de nao ~elxar lacuna alguma quant~ ao dências tomadas pelo Governo de Goiás e peJa Oire-
direito desses servidores, de serem reconhecidos toria do BEG para solução dos eventuais probJe-
como Auditores Fiscais do Tesouro Nacional, perten- mas?

cente~ no ~inistério da ~azend? ao. me~mo Grupo 3) O Banco Central apresentou altemativas de
d~ ,!nb~taçao, Arrecad?çao e Flsc~hzaçao, a? qual saneamento do BEG? Quais foram, em quais cir-
onglnanamente pertenCiam, vamos.a nossa Lei ~a~- cunstâncias e em que período ocorreram?'
na, que em seu art. 41 § 3Q

, assim comanda IplS . _ .
verbis: "Extinto o cargo ou declarada sua desne- 4) A leglsl~~o fede~1 VIgente à época era fa-
cessidade o servidor estável ficará em disponibi- ~0~v71_e permitia. alte,:"a~lva~ de saneamento das
lidade remunerada, até seu adequado aproveita- InstitUlçoes bancánas pubhcas.
menta em outro cargo.H 5) A Direção do BEG e o ex-govemador Magui-

Ora, do que foi aqui exposto, à fartura até, to V!lella tomaram alg.u~ ~~dência con.creta no
como não resta dúvida esses servidores foram lota- sentido de adequar a InstitUIÇ80 às altemativas pro-
dos no Ministério da Fazenda tendo-se de aplicar postas ou atenderam as recomendações do Banco
aos mesmos, portanto, o corr:ando das normas já Central? Como e quando?
acima citadas, como o.-t, 7 e seus §§ da Lei rfl8.27Mt1 6) Houve gestões do Banco Central junto ao
e o art. 3ll, em seu Inciso VI, da Lei nR 5.645170, Govemo de Goiás para destinar parcela dos recur-
cuja aplicação está determinada pelo sub-item 3.2 sos da privatização Usina Hidrelétrica de Cachoeira
da Portaria nl! 781 da SAF, (acima enunciada), mas Dourada para saneamento do BEG? se houve, por
principalmente como ordena o § 3ll do art. 41 da que não foi concreti~da?
Constituição Federal, imediatamente suso citado, 7) A que se destinam os recursos para equili-
já que aproveitados, todos eles foram, portanto, não brar as contas do BEG e qual o montante necessário?
se discute aqui os seus aproveitamentos, mas sim
os respectivos enquadramentos na correspondente
Categoria Funcional que guarda correlação, seme
lhança e complexidade de atribuições, pois, s6
assim, poderá se dar o enquadramento no adequado
cargo, no caso, o de AUDITOR ASCAL 00 TESOURO
NACIONAL (AFTN) e se aspirar à JUSTiÇA.

Sala da Sessão, de de 1998. - Deputado, Teima
de Souza, PT/SP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Ni 4007, DE 1998

(Do Sr. Marconi Perillo)

Solicita Informações ao Sr. Ministro
da Fazenda, Dr. Pedro Malan, sobre a si
tuação do Banco do Estado de Goiás 
BEG, junto ao Banco central do Brasil.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2l! da Constituição
Federal, e nos arts. 24, inciso V, § 2l! e 115, inciso I,
do RICO, requeiro a Vossa Excelência sejam solici
tadas ao Sr. Ministro da Fazenda, junto ao Banco



VlI- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Agnelo Queiroz, pelo
PCdoB.

O SR. AGNELO QUEIROZ (PC do B - DF.
Sem revisão. do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputádos, apresento à Casa requerimento
para instauração de Comissão Parlamentar de In
quérito com a finalidade de investigar operações fun
diárias decorrentes das Medidas Provisórias n'Is
1.586, de 1997, e 1.663, de 1988, que permitiram o
pagamento de dfvidas do INSS com terras para re
fonna agrária por meio de Títulos da Divida Agrária
-TOA.

Sr. Presidente, colhe-se na imprensa nos últi
mos tempos a notícia do maior golpe já perpetrado,
que airida está em andamento, contra um órgão go
vemamental. Devedores do INSS estão autorizados
pela Medida Provisória nll 1.586 a pagar seus débi
tos com o referido órgão utilizando terras, que serio
destinadas para a refo~ agrária. Estariam eles ad
quirindo áreas já previamente cadastradas no lnera
para essa finalidade e repassando-as a esse órgão
por valor infinitamente superior ao preço de aquisi-·
çio dos imóveis.

"O Golpe da Terra-, como o denominam os
meios de comunicação, além de possibilitar o evi
dente enriquecimento iUcito dos devedores, que qui
tam suas dfvidas com uma ínfima fração do valor
real, lesando os cofres públicos, requer, para a sua
realização, a existência de uma rede de cumplicida
de dentro dos próprios órgãos governamentais, seja
para indicação das áreas cadastradas para refonna
agrária, seja para avaliação supervalorizada dos
imóveis. Trata-se, portanto, de corrupção, de desvir
tuamento da máquina administrativa brasileira.

A denúncia do Ministério Público, segundo a
qual uma rede de empresários, advogados e funeio.
nários do lnera formou-se em tomo da fraude da ter
ra, pelo seu wlto, ofusca até mesmo o famoso golpe
perpetrado anteriormente contra a Previdência, à
época fartamente divulgado e que se constituiu em
paradigma desse tipo de crime.

Por todas essas razões, irnpõe-s8 uma com
pleta investigação dos fatos apontados, justificando
a criação de uma Comissão Par1amentar de Inquéri
to, respaldada pelas assinaturas que acompanham
nossa proposição. Esperamos contar com o apoio
dos Parlamentares desta Casa, como o Lrder do
PFL, Deputado Inocêncio Oliveira, e o Líder do PT,
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O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Vai- Deputado Maroelo Déda, que certamente vão querer
se passar ao horário de ver essas denúncias apuradas.

O assunto é muito grave, mas não está rece
bendo a devida atenção por parte da sociedade bra
sileira, principalmente neste momento em que a im
prensa dá especial atençio à notfcia de uma supos
ta conta bancéria nu Ilhas Cayman, em tomo de
400 milhões de reais. Todavia, está acontecendo,
diante de nossas barbas, uma operação fraudulenta
que envolve inicialmente 900 milhões de reais, valor
muito maior do que o da operação a que me referi
anterionnente.

Por meio de uma medida provisória - gesto
unilateral do Presidente da República - foram dadas
condições para que empresas pagassem com terras
suas dívidas com o INSS, as quais seriam destina
das para a reforma agrária. Estabeleceu-se, assim,
uma articulaçio, uma espécie de máfia que tem
corno objetivo fazer esse tipo de transação.

Posso citar o exemplo da Teka Tecelagem.
que adquiriu três' fazendas no valor de 712 mil reais
e, um mês depois, já estava abatendo sua drvida.
Essas três fazendas, para serem vendidas ao lnera.
foram avaliadas em 50 milhões de reais. Vejam só:
comprou por 712 mil reais as três fazendas, que
posteriormente foram avaliadas em 50 milhões de
reais. Essa empresa iria pagar sua dívida de 35 mi
lhões de reais com o INSS e ainda teria 15 milhões
em Títulos da Dívida Agrária para outras possíveis
negociações.

Logo, esse escândalo é muito maior do que o
da conta nas Ilhas Cayman, cuja apuração, obvia
mente, deve ser feita, e com toda a profundidade.
Mas temos aqui um caso muito mais grave, até mes
mo com wnda de fazendas que não existiam. Con
tudo, mais grave do que as fazendas que não exis
tiam, caso que já está sendo de certa fonna investi
gado pelo Ministério Público Federal, são as que
existem e foram trocadas para quitar dívidas com o
INSS.

Por isso, devemos fazer uma aváliação correta,
porque provavelmente muitas dessas fazendas já
vendidas foram supervalorizadas. Empresas adquiri
ram a terra por um preço ínfimo, em articulação com
órgãos governamentais, e pagaram suas fabulosas
dívidas com o INSS por meio dessa triangulação.
Como se vê, trata-se de um caso muito grave.

Sr. Presidente, estamos pedindo a instalação
de uma CPI para investigar todas essas operações,
todos os contratos feitos pelo lnera para aquisição
de terras com a finalidade de pagar dívidas relativas
ao INSS após a edição da medida provisória, ou



Durante o discurso do Sr. Agnelo Queiroz,
o Sr. Eraldo do Trintade, §1R do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Philemom
Rodrigues, 211 do artigo 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Philernon Rodrigues) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Albérico Cor
deiro, pelo PTB.

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para
destacar a iniciativa da direção desta Casa de im
plantar o Disque-Câmara - Serviço de Atendimento
ao Cidadão. Pelo telefone 0800 619 619, qualquer
cidadão brasileiro pode enviar mensagem ao seu
Deputado, sugerindo seu posicionamento em vota
ções importantes; pode perguntar sobre projetos e
assuntos em tramitação na Câmara; pode fazer críti
cas ao trabalho dos Parlamentares e manifestar sua
concordância ou discordância em relação às decisões
que a Casa vem adotando nas matérias sob sua
apreciação.

Esse serviço é da maior importância: primeiro,
porque ele assegura a comunicação gratuita entre o
eleitor e seu Deputado, permitindo aos brasileiros a
participação efetiva nas decisões que lhes dizem
respeito; segundo, porque através do telefone 0800
a Câmara toma ainda mais transparente a sua atua
ção e se aproxima cada vez mais da sociedade, am
pliando a prática da democracia no Brasil.

Sr. Presidente, tenho recebido diversas mani
festações de eleitores de Alagoas por meio do servi
ço Disque-Câmara, que considero da maior impor
tância. De um cidadão do Município de Coruripe, por
exemplo, recebi a sugestão de apresentar um proje
to de lei que garanta emprego às pessoas com idade
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seja, a partir de agosto de 1997. Devemos avaliar apoio dos Parlamentares desta Casa, a fim de ver
tudo isso, até mesmo para saber quem são os envol- apurado mais um golpe contra um órgão governa-
vidas, pois existe de fato uma máfia ganhando di- mental; vamos defender o nosso INSS e mostrar
nheiro fabuloso com essa prática. Vejam que, no que ele não tem 'saúde financeira por conta desses
exemplo que acabei de citar, uma empresa pagou inúmeros golpes. E são golpes que têm cobertura,
com 712 mil reais uma dívida de 35 milhões de reais porque quem possibilitou essa fraude e esse escân-
com o INSS. Esse golpe é seis vezes maior do que dalo foi a medida provisória que o Governo reeditou
o da Jorgina de Freitas, que foi tão divulgado. várias vezes - a Medida Provisória nll 1.663, neste

Sr. Presidente, a proposta enviada pelo ,Gover- ano, e a Medida Provisória n!2 1.586, de agosto de
no ao Congresso Nacional- para espezinharmos e 1997, ambas com o mesmo teor.
matarmos os velhinhos, os aposentados, a fim de É por isso que a situação está desse jeito, Sr.
conseguir deles mais recursos, depois de terem con- Presidente. Vamos lutar com todas as forças para
tribuído a vida toda - possibilitará uma economia de instalar a CPI e apurar e esclarecer o assunto para a
1 bilhão de reais. Essa única operação que estou sociedade.
denunciando envolve 900 milhões de reais. É dinhei
ro do INSS que o Govemo não tem coragem de co
brar, porque os devedores são grandes empresas,
empreiteiras, usinas, enfim, grandes indústrias.
Como o Governo não tem coragem, não tem decên
cia para cobrar, qual o caminho mais fácil? Editar
uma medida provisória para facilitar a fraude - esses
poderosos devedores do INSS desembolsariam
quantias ínfimas para quitar a dívida e poderiam se
guir saqueando a Previdência - e cobrar do aposen
tado, que não pode defender-se.

Sr. Presidente, a questão é gravíssima, exige
apuração por parte desta Casa. Tenho certeza de
que vou contar com o apoio de 171 Parlamentares
para instalarmos essa CP/.

Enquanto isso, como o problema é sério, esta
mos solicitando ao Tribunal de Contas da União que
faça uma investigação com relação a esses valores
em todas as fazendas vendidas, para verificar se os
preços coincidem com os de mercado, isto é, se não
estão superfaturados. Vou oficiar também à Comis
são de Fiscalização e Controle, que tem a obrigação
de fazer essa fiscalização. Devemos organizar essa
CPI já no curso deste último período legislativo, lem
brando que a próxima Legislatura tem início em
fevereiro.

Portanto, com o apoio desta Casa, vamos con
seguir fazer uma apuração de algo grave que estava
passando despercebido, ou seja, um golpe de gran
des proporções contra o INSS. Para que ele se reali
ze, precisa haver a anuência de órgãos governa
mentais, que fazem as superavaliaçõe8 das fazen
das que serão compradas. Como se sabe, nos ca
sos de corrupção existem dois lados: o de quem co
mete a fraude e o de quem dá suporte para que a
fraude ocorra.

Sugeriria que a CPI fosse denominada CPI da
Máfia da Terra. Vamos contar, com certeza, com o



Sr. Presidente, consta que mais de 80 mil pes
soas já telefonaram para o Disque-Câmara desdp
sua inauguração, em agosto de 1998. Um exame
das ligações telefônicas nesses dias de crise - dias
em que o dinheiro falta, mas sobram angústias, sofri
mentos e dramas familiares, pelo avanço do desem
prego e pelas dificuldades cada vez maiores de so
brevivência com dignidade - mostra que o Serviço de
Atendimento ao Cidadão vem sendo o estuário em
que deságuam a desesperança e a falta de pers
pectiva de milhões de brasileiros.

O Disque-Câmara serve, nesse cenário, como
um termômetro sobre as preocupações da socieda
de. Ele. revela as angústias dos pais de família com
as dificuldades de sobrevivência, a apreensão dos
jovens com a falta de perspectivas no mercado de
trabalho, os temores dos idosos com as mudanças
na Previdência Social, a aflição dos funcionários pú
blicos com o futuro de seu emprego e seu salário.

Assim, Sr. Presidente, quero registrar aqui o
meu apoio à iniciativa de implantação do Disque-Câ
mara, convencido de que ele é um instrumento útil
ao cidadão e importante para aproximar mais ainda
esta Casa e seus integrantes de toda a sociedade
brasileira.

Aproveito, ainda, para sugerir aos colegas De
putados que estejam atentos às manifestações que
recebem dos seus eleitores. A atenção é um ato de
respeito para com o cidadão que nos envia a mensa
gem, é uma iniciativa que engrandece o Parlamentar
perante seus eleitores e que reafirma a importância
do 0800, Disque-Câmara, como instrumento de
aproximação entre a sociedade e seus repre
sentantes no Congresso Nacional.

Era o que tinha a dizer.
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acima de 40 anos, a fim de contornar a discrimina- O SR. PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) -
ção existente no mercado de trabalho contra pes- Concedo a palavra ao nobre Deputado Enio Bacci,
soas nessa faixa etária. De posse da sugestão, soli- pelo PDT. S. Exa disporá de cinco minutos.
citei à Assessoria Legislativa o estudo de' uma pro- O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão
posição nesse sentido, que, se for o caso, estarei do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
formalizando neste plenário nos próximos dias, dan- venho à tribuna registrar a preocupação do Rio
do a minha contribuição para pôr fim à segregação Grande do Sul no que diz respeito às tratativas com
desumana e cruel contra trabalhadoras e trabalhado- o Ministério da Agricultura em relação ao preço míni-
res com mais de 40 anos de idade. mo da uva.

Outras cartas com pedidos de informações, su- O Rio Grande do Sul é responsável por 90%
gestões e críticas que nos-foram dirigidas têm sido da produção nacional de uva, colhendo mais de 300
respondidas com preste?a pelo meu gabinete, até mil toneladas do produto. Seu preço mínimo de 18
para dar uma satisfação a esses brasileiros que con- centavos não é suficiente sequer para cobrir os cus-
fiam e esperam dos Deputados o encaminhamento tos de produção. Não bastasse isso, os produtores
de soluções para os problemas que nos apresentam. sofrem com a falta de uma política voltada para o se

tor, além da ausência de financiamentos e de um se
guro agrícola que realmente garanta eventuais pre
juízos.

Mais de 16 mil famílias no Estado vivem do
plantio de uva. Nos últimos tempos, mais de 10 mil
parreirais foram cortados, simplesmente eliminados,
e substituídos por outras culturas, em face do insig
nificante preço mínimo. Hoje, os produtores reivindi
cam que o preço mínimo passe para 23 centavos.
Apelo para o Ministro da Agricultura que se sensibili
ze com a situação dramática por que passam os pro
dutores de uva no Rio Grande do Sul.

Sr. Presidente, acompanhamos a divulgação
do Orçamento de 1999, que foi questionado e critica
do por muitos - inclusive por este Parlamentar, espe
cialmente porque se retira recursos da Saúde e da
Educação. Sempre dissemos que, em vez de retirar
recursos dessas áreas, deveríamos ampliá-los.

Temos o setor Saúde em situação pré-falimen
tar, que não dá ao povo brasileiro condições míni
mas de dignidade. Na área Educação, neste semes
tre, não houve acesso ao crédito educativo federal
por nenhum estudante. Segundo informações, o Go
vemo já anuncia que, para 1999, também não have
rá crédito educativo disponível.

Portanto, nós, que presenciamos a discussão
do Orçamento de 1999 neste Parlamento, criticamos
e questionamos a redução de recursos na área so
cial, especificamente nas áreas da Saúde e da Edu
cação.

Além disso, nós, do Rio Grande do Sul, temos
uma preocupação muito especial para com algumas
obras relacionadas ao setor de transportes. Com re
lação ao assunto, venho publicamente fazer um ape
Io à bancada federal gaúcha - são 31 Parlamentares
-, a fim de que, durante os próximos dias, mobi
lizemo-nos para garantir ao menos as obras prioritá-
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rias ao Estado. Uma delas, importantíssima para o tos Humanos - a qual tenho a honra de presidir -
escoamento de toda a produção de grãos do Rio estarão promovendo proximamente um encontro a
Grande do Sul, é a duplicação da BR-386, obra que fim de discutir a questão dos direitos humanos não
já está em franco andamento, em ritmo acelerado, só no Estado do Amapá como no Brasil, e, evidente-
com um trecho praticamente concluído entre os Mu- mente, no mundo.
nicípios de Lajeado e Estrela, mas ainda necessita Outro assunto, Sr. Presidente, está diretamen-
de investimentos para a conclusão do trecho Tabaí- te relacionado ao fato abordado ainda há pouco des-
Canoas. O Orçamento de 1999 prevê apenas 1 mi- ta tribuna pelo Deputado Agnelo Queiroz. S.Exa.
Ihão de reais para a continuidade dessa obra e, es- está propondo a criação de uma Comissão Parla-
pecificamente, 500 mil reais para a reconstrução da mentar de Inquérito para promover investigação
ponte sobre o Rio Taquari. completa a respeito da máfia da terra. Já havia abor-

Sr. Presidente, é importante dizer que a dupli- dado o assunto em pronunciamento recente na tribu-
cação feita entre Lajeado e Estrela está incompleta e na da Câmara dos Deputados, chamando a atenção
ficará comprometida. No momento em que se chega para a necessidade de uma investigação detalhada,
ao Rio Taquari o trânsito fica afunilado, uma vez que minuciosa do procedimento daqueles empresários
há ali apenas uma ponte. que, segundo a notícia, tentaram burlar a medida

Dessa forma, apelamos para a bancada do Rio provisória editada pelo Governo, encaminhada ao
Grande que possamos ampliar os recursos destina- Congresso Nacional e, naturalmente, ainda não vo-
dos à duplicação da BR-386, no Rio Grande do Sul, tada - mas cujo prazo deve vencer no final deste
e, em especial, ampliar os recursos para a recons- mês. Ela trata exatamente da possibilidade de os
trução da ponte sobre o Rio Taquari. Além disso, ne- empresários que devem ao INSS oferecerem terras
cessitamos de recursos para a construção imediata em dação para a quitação da dívida com o INSS.
de duas passarelas, uma no Município de Lajeado, Na atual conjuntura, em que a crise econômica
outra no Município de Estrela, porque os milhares de é muito grande e não há dinheiro circulando no mer-
estudantes que atravessam diariamente aquela ro- cado, a proposta do Governo é válida.
dovia duplicada estão colocando suas vidas em risco. Não quero qualificar os empresários envolvidos

Era o que tinha a dizer. na questão, mas alguns poucos, em detrimento do
O SR. PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) - interesse e objetivo dos demais, estão tentando bur-

Com a palavra o Deputado Eraldo Trindade, que fa- lar a lei em benefício próprio e criando uma celeuma
lará pelo PPB. S.Exa. disporá de dez minutos para muito grande em torno do assunto. O Governo afir-
seu pronunciamento. ma, através do Incra, do Ministério Público e da Polí-

O SR. ERALDO TRINDADE (PPB - AP. Sem cia Federal, que já está tomando as providências
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. para que os implicados sejam investigados.
Deputados, traz-me esta tarde à tribuna, primor- O que desejo - e neste sentido fazemos da tri-
dialmente, a grande conquista de hoje na Comissão buna uma reivindicação ao Governo - é que o pro-
de Direitos Humanos - digo grande conquista em cesso não seja paralisado, que os bons empresários
função do número pequeno de Parlamentares pre- não sejam prejudicados por conta dessa minoria.
sentes na quinta-feira na Câmara dos Deputados, O Incra, desde que a imprensa veiculou a ma-
em razão dos múltiplos compromissos que temos; e, téria, praticamente paralisou suas atividades, bus-
naturalmente, mesmo que o processo eleitoral já te- cando encontrar, dentro do próprio órgão, funcioná-
nha apresentado seu resultado, muitos Parlamenta- rios que estejam em conluio com esses empresários
res continuam visitando suas bases. na emissão de documentos falsos para a negocia-

Nesta manhã conseguimos alcançar o quorum ção da dívida com a Previdência Social. Diria que o
regimental para a aprovação de algumas propostas Incra, pela importância que tem hoje no contexto na-
apresentadas no plenário da Comissão de Direitos cional e no processo de reforma agrária, não pode,
Humanos, dentre elas as que propõem audiências de forma alguma, paralisar as suas atividades. Tem
públicas nas capitais dos Estados de Amapá e de investigar os que estão diretamente envolvidos
Goiás, a respeito dos 50 anos da Declaração Univer- na questão, mas não pode paralisar as suas ativida-
sal dos Direitos Humanos. des por conta de denúncias feitas e que, segundo o

Restringir-me-ei basicamente à Capital do meu Presidente do Incra, estão sendo investigadas.
Estado, Macapá, onde a Ordem dos Advogados do Quero ressaltar, nesta ocasião, o excelente tra-
Brasil, o Governo do Estado e a Comissão de Direi- balho feito pelo Ministro Raul Jungmann no processo

OS. N. 16870/98 CD. 18531 PÁG. FORM. OUTROS E OVIDIO UNO
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de assentamento de famílias nas áreas definidas
para fins de reforma agrária. e Ministro merece 05

nossos cumprimentos e elogios pela luta, pela dispo
sição e, acima de tudo, pelo conhecimento da matéria.

Na Região Norte, independentemente das notí
cias veiculadas envolvendo o Estado do Pará, exis
tem excelentes profissionais do Incra. A julgar pelo
conhecimento que temos na Comissão de Direitos
Humanos, eles estão realizando um bom trabalho de
relacionamento com 05 movimentos organizados,
destacando-se o Movimento dos Trabalhadores Ru
rais Sem Terra.

No Estado do Pará cito o Município de Marabá,
onde a superintendência local do Incra é administra
da pelo Dr. Vitor Hugo Melo da Paixão, que, segun
do temos conhecimento, vem realizando um trabalho
muito bom do ponto de vista do relacionamento com
o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e
do assentamento de famílias naquela área, mas que
também sofre, a exemplo de outras superintendên
cias, da indisponibilidade de recursos.

Existe o orçamentário, mas não existe o finan
ceiro para que essas superintendências possam fa
zer o assentamento das famílias dos sem-terra. Com
isso, agravando a situação, o Incra, por conta das
denúncias, praticamente paralisou suas atividades,
deixando assim de cumprir nas superintendências
regionais o cronograma assumido junto aos sem-ter
ra para o assentamento das famílias dentro de um
programa previamente estipulado e acordado entre
as superintendências e o Movimentos dos Trabalha
dores Rurais Sem Terra.

Isso significa que poderemos ter, principalmen
te na região do Estado do Pará, que é problemática,
novos conflitos. Nós não queremos que isso aconte
ça. Inclusive, é missão da Comissão de Direitos Hu
manos da Câmara dos Deputados trabalhar na bus
ca do acordo e do entendimento. Entretanto, estou
alertando para os riscos de conflitos por conhecer
mos bem a região.

Recentemente a superintendência de Belém do
Pará foi invadida pelos sem-terra, e felizmente hou
ve acordo. Não estou aqui para defender ninguém.
Não é este o meu papel. Não tenho procuração para
defender quem quer que seja do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária. Apenas estou
alertando para uma situação que é preocupante.
Penso que o Incra dispõe de grandes homens, que
saberão adotar as medidas que o problema requer.
Nós não podemos aceitar que o órgão paralise as

suas atividades. Estamos de acordo com que as in
vestigações devam continuar.

e problema de terras no Brasil é secular, Sr.
Presidente, não é de hoje. Se criarmos uma CPI
para investigar as denúncias relacionadas ao Incra,
serão tantos os problemas que dificilmente iremos
resolvê-los. É preciso, evidentemente, que as deci
sões sejam imediatamente adotadas para punir
aqueles que estão tentando burlar a lei. Mas o Incra,
repito, deve continuar com as suas atividades, cum
prindo a função social de fazer os assentamentos e
atender prioritariamente, de acordo ,com os entendi
mentos formulados, os sem-terra; cumprindo a políti
ca do Presidente Fernando Henrique Cardoso, admi
nistrativamente muito bem conduzida pelo Ministro
Raul Jungmann, que tem sido o baluarte desse pro
cesso.

Era o que tinha a dizer.

VIII- ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) 
Encerro a sessão, convocando outra para amanhã,
sexta-feira, dia 13, às 14 horas.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU
RECURSOS

1- Emendas

Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas:
(Art. 216, § 1° do Regimento Interno)

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

N° 192/98 - (BONIFÁCIO DE ANDRADA) - Altera os
artigos 212 e 213, acrescenta parágrafo aos
artigos 205 e 210, todos do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, e dá outras
providências.

DECURSO: 2° DIA
ÚLTIMO DIA: 18-11-98

11 - Recursos

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART 54
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(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENARIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS DO
ART. 144)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°

2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA ElOU
ORÇAMENTARIA

PROJETOS DE LEI:

N° 2.601/96 (ELlSIO CURVO) - Institui a cobrança de
adicional ao valor de pedágio como fonte de
recursos para financiamento do Sistema Único
de Saúde.

DECURSO: 2° DIA
ÚLTIMO DIA: 18-11-98

N° 3.521/97 (SEVERIANO ALVES) - Admite como
despesas operacionais, na apuração do
Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas, as
bolsas de estudo concedidas por instituições
particulares de ensino.

DECURSO: 2° DIA
ÚLTIMO DIA: 18-11-98

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA
O GRANDE EXPEDIENTE

• Novembro de 1998 •

13 6a·feira 10:00 B. Sá
10:25 Marcus Vicente
10:50 Nilson Gibson
11 :15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

16 2a·feira 15:00 Eliseu Moura
15:25 Talvane Albuquerque
15:50 Tuga angerami
16:15 Waldomiro Fioravante
16:40 Sebastião Madeira
17:05 Inácio Arruda
17:30 Darci Coelho
17:55 Luiz Fernando
18:20 José Thomaz Nonô

17 3a·feira 15:00 Fernando Lopes
15:25 João Fassarella

18 4a.feíi"a 15:00 Emílio Assmar
15:25 Germano Rigotto

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
19 Sa·feira 15:00 Pauderney Avelino

15:25 Marçal Filho

6a·feira 10:00 Agnelo Queiroz
10:25 Paulo Lustosa
10:50 Roberto Valadão
11:15 Edinho Bez
11 :40 Zaire Rezende
12:05 César Bandeira
12:30 Severino Cavalcanti
12:55 Gonzaga Patriota
13:20

2a·feira 15:00 Maria Laura
15:25 Aroldo Cedraz
15:50 Luiz Mainardi
16:15 Jandira Feghali
16:40 José Melo
17:05 Jose Unhares

, 17:30 Jaime Martins
N° 4.744/98· (ARNALDO FARIA DE SA) - Modifica a 17:55 Antonio Carlos Pannunzio

Lei nO 8.112, de 10 de dezembro de 1990, que 18:20 Antônio do Valle
dispõe sobre a renúncia da aposentadoria de -;:24~--:=--;;-:--~:-:=-::---;"~:";";;"'::"""::"'=:--:-=~----
servidor público. 3

a
·feira 15:00 Fetter Júnior

DECURSO: 20 DIA 15:25 Jarbas Uma
ÚLTIMO DIA: 18-11-98 25 4a·feira 15:00 Marisa Serrano

PROJETO DE LEI:

N° 157/97 (EZíDIO PINHEIRO) - Modifica a Lei
Complementar nO .84, de 18 de janeiro de 1996, 20
para dispensar da contribuição previdênciária o
segurado especial, enquanto dirigente sindical, e
o respectivo órgão representativo de classe em
relação à remuneração a ele paga.

DECURSO: 2° DIA
ÚLTIMO DIA: 18-11-98

SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos termos
do artigo 137, § 1° do RI. Prazo para apresentação 23
de recurso artigo 137, § 2° (05 sessões). A seguinte
proposição:
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26

27

Sa-feira
15:25 Felix Mendonça
15:00 José Machado
15:25 Paes Landim
10:00 Dércio Knop
10:25 Augusto Viveiros
10:50 Osmir Lima
11 :15 Paulo Rocha
11 :40 Sérgio Miranda
12:05 Matheus Schimdt
12:30 Valdir Colatto
12:55 Nilson Gibson

30
13:20 Freire Júnior
15:00 Paulo Mourão
15:25 Joana D'arc
15:50 Giovanni Queiroz
16:15 Antonio Feijão
16:40 Gilney Viana
17:05 José Aldemir
17:30 Eliseu Resende
17:55 Neuto de Conto
18:20 Fernando Ferro

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I • COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA E,
POLlTICA RURAL

AVISO

MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Projetos de lei (art. 119, I e § 1°)

Decurso: 4° dia
Último dia: 16/11/98

PROJETO DE LEI N° 4.749/98 - do Senado Federal - que
"Acrescenta inciso ao art. 19 da Lei nO 8.629, de 25 de fe
vereiro de 1993, que inclui ex-proprietários de áreas aliena
das para fins de pagamento de débitos originados de ope
rações de crédito rural na ordem preferencial de distribui
ção de imóveis rurais pela reforma agrária".

RELATOR: Deputado ANTONIO JORGE

PROJETO DE LEI N° 4.609/98 - do Senado Federal - que
"Dispõe sobre o custo de cada parcela rural em Projetos de
Colonização Oficial".

RELATOR: Deputado ARLINDO VARGAS

PROJETO DE LEI N° 4.729198 - do Sr. Padre Roque - que
"Altera dispositivos da Lei nO 8.629, de 25/0211993, que dis
põe sobre a regulamentação dos dispositivos

constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no ca
pítulo 111, titulo VII, da Constituição Federal".

RELATOR: Deputado AUGUSTO NARDES

PROJETO DE LEI N° 4.669/98 - do Sr. Inocêncio Oliveira 
que "Concede remissão das dívidas dos pequenos e médi
os proprietários rurais relativas ao Imposto Territorial Rural
- ITR, dos exercícios de 1997 e 1998".

RELATOR: Deputado B. SÁ

PROJETO DE LEI N° 4.663/98 - do Sr. Jarbas Lima - que
"Acrescenta inciso ao art. 50 da Lei nO 8.171, de 17 de ja
neiro de 1991, limitando a taxa de juros do crédito rural".

RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO

PROJETO DE LEI N° 4.655/98 - do Sr. Silas Brasileiro 
que "Dispõe sobre a distribuição e aplicação gratuita de va
cina contra a febre aftosa para produtores rurais com até
100 (cem) cabeças de gado".
RELATOR: Deputado FRANCISCO COELHO

COMISSÃO DA AMAZÔNIA EDE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

AVIS O

MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

Decurso: 5° dia
Último dia: 13/11/98
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AS PROPOS/ÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COM/SsAo

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PRO
JETO DE LEI N° 239/95 - do Sr. Expedito Júnior - que "cria
área de livre comércio no Município de Porto Velho, Estado
de Rondônia, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado EUR\PEDES MIRANDA

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

AVISO

MATÉRIAS EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Projetos de Lei (art. 119, 1e § 1°)

Decurso: 4° dia
Último dia: 16/11/98

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N° 3.907/97 - do Sr. Augusto Carvalho
que "considera o General chileno Augusto Pinochet "perso
na non grata" e proibe o seu ingresso no território
brasileiro".
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH

PROJETO DE LEI N° 4.303-A/98 - do Poder Executivo
(Mensagem nO 347/98) - que "acrescenta artigo ao texto da
Lei nO 9.099, de 26 de setembro de 1995, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA

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

PROJETO DE LEI N° 2.737-B/97 - do Poder Executivo
(Mensagem nO 144/97) - que "concede pensão especial a
Claudio Villas Boas e Orlando ViIlas Boas".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

PROJETO DE LEI N° 4.183-A/98 - do Sr. Confúcio Moura 
que "altera a Lei nO 9.503, de setembro de 1997, que institui
o Código de Trâncito Brasileiro".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA

Projeto de Lei (art. 119,1 e § 1°)

Decurso: 3° dia
Último dia: 17/11/98

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

\

PROJETO DE LEI N° 3.901-A/97 - do Poder Executivo
(Mensagem n° 1.391/97) - que "institui taxa de licenciamen
to, controle e fiscalização de materiais nucleares e radioati
vos e suas instalações".
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR

Projeto de Lei (art. 119, I e § 1°)

Decurso: 2° dia
Último dia: 18/11/98

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N° 4.537/98 - do Sr. Augusto N;:lrdes 
que "Altera o § 1° do art. 8° da Lei nO 9.099, de 26 de se
tembro de 1995 - Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Cri
minais". (Apensado ao PL nO 3.005/97).
RELATORA: Deputada ALZlRA EWERTON

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO EINTERIOR

AVISO

MATÉRIA SUJEITA A RECEBIMENTO DE
EMENDAS, A PARTIR DE
SEGUNDA-FEIRA (DIA 16/11/98)

Projetos de Lei (art. 119, 1e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 885-A/95 - da Sra. Maria
Elvira - que "Institui o Programa Nacional de
Mutirões Habitacionais com Mulheres".
RELATORA: Deputada SIMARA ELLERY

PROJETO DE LEI N° 4.613/98 - do Sr. Paulo
Lustosa - que "Altera o § 2°, da Lei nO 7:827, de 27
de setembro de 1989, que "Regulamenta o art. 159,
inciso I, alínea "c", da Constituição Federal, institui
o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte
- FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento
do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste - FCO, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY
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PROJETO DE LEI N° 4.625/98 - do Sr. João
Pizzolatti - que "Disp~ sobre a redução dos saldos
devedores dos contratos de financiamento
habitacional assinados a partir de 31 de março de
1990."
RELATOR: Deputado JOÃO MENDES

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

AVISO

MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4° dia
Último dia: 16/11/98

Projetos de Lei (art. 119, I, § 1°)

PROJETO DE LEI N° 897-A/95 - do Sr. João
Fassarella, que "acrescenta parágrafo único ao
artigo 154 do Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio
de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho 
para responsabilizar solidariamente pelo
cumprimento das normas de segurança e medicina
do trabalho as empresas contratantes de
prestadoras de serviços".
RELATOR: Deputado LUIZ MAINARDI

PROJETO DE LEI N° 1.471-A/96 - do Sr. Augusto
Nardes, que "dispõe sobre a criação da duplicata
ruml, sua vinculação à nota do produtor rural e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO GUERRA

PROJETO DE LEI N° 2.460-A/96 - do Sr. Cunha
Lima, que "propõe a criação do Programa de
Turismo Social - PTS, do Fundo de Turismo Social
- FTS e do Conselho do Fundo de Turismo Social 
CFTS, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA

PROJETO DE LEI N° 3.353-A/97 - do Sr. Wigberto
Tartuce, que "dispõe sobre a obrigatoriedade do
oferecimento de vagas ao trabalhador portador de
deficiência física, em empresas localizadas nas
proximidades de sua residência".
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO

PROJETO DE LEI N° 3.970-A/97 - do Sr. Valdir
Colatto, que "altera a Lei nO 7.408, de 25 de
novembro de 1985".
(Apensados os Projetos de Lei nOs 4.059/98,
4.061/98 e 4.294/98)
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

PROJETO DE LEI N° 4.177/98 - do Sr. Luiz

Eduardo Greenhalgh; que "revoga a Lei nO 9.491,
de 9 de setembro de 1997, que altera
procedimentos relativos ao Programa Nacional de
Desestatização, revoga a Lei nO 8.031, de 12 de
abril de 1990, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RONALDO CÉZAR COELHO

PROJETO DE LEI N° 4.286/98 - do Sr. Marcos
Vinícius de Campos, que "altera dispositivo da Lei
nO 8.884, de 11 de junho de 1994, que transformou
o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
CADE em Autarquia".
RELATOR: Deputado PEDRO VALADARES

PROJETO DE LEI N° 4.434/98 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly, que "altera dispositivo da Lei nO 9.317, de
1996, que institui o Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
- SIMPLES".
RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO

PROJETO DE LEI N° 4.440/98 - do Sr. Antonio
Carlos Pannunzio, que "dispõe sobre as atividades
dos trabalhadores na movimentação de
mercadorias em geral".
RELATOR: Deputado EDISON ANDRINO

PROJETO DE LEI N° 4.456/98 - do Sr. Emerson
Olavo Pires, que "dispõe sobre estímulo às
associações de classe com interesse econômico".
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES

PROJETO DE LEI N° 4.478/98 - do Sr. Carlos
Cardinal, que "inclui parágrafo único no art. 4° da
Lei nO 1.283, de 18 de dezembro de 1950,
prevendo delegação de atribuições de inspeção
sanitária e industrial de produtos de origem
animal".
RELATOR: Deputado AIRTON DIPP

PROJETO DE LEI N° 4.500/98 - do Sr. Lima Netto,
que "dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de
embalagens de material biodegradável para
produtos vendidos ao público pelos
estabelecimentos de comércio varejista".
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA

PROJETO DE LEI N° 4.517/98 - do Sr. Alexandre
Cardoso, que "altera os arts. 32, 33 e 36 da Lei nO
7.357, de 2 de setembro de 1985, e dá outras
providências".
(Apensado o Projeto de Lei nO 4.675/98)
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA

PROJETO DE LEI N° 4.555/98 - do Sr. Francisco
Domelles, que "dispõe sobre a opção pelo
SIMPLES, previsto na Lei nO 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, pelas pessoas jurídicas que se
dedicam à atividade de corretagem de seguros".
RELATOR: Deputado PEDRO VALADARES
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PROJETO DE LEI N° 4.591/98 - do Sr. Moisés
Lipnik, que "dispõe sobre o exercício da profissao
de comerciário".
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS

PROJETO DE LEI N° 4.621/98 - do Sr. Telmo Kirts,
que "altera a Lei nO 9.317 de dezembro de 1996 e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado S~RGIO GUERRA

PROJETO DE LEI N° 4.656/98 - do Sr. Silas
Brasileiro, que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
se fazer constar nas embalagens de brinquedos
sonoros informações sobre a intensidade máxima
dos ruídos por eles produzidos".
RELATOR: Deputado JOS~ MÚCIO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 4.670/98 - do Sr. Inocêncio
Oliveira, que "dispõe sobre a manutenção no
mercado dos modelos de veículos fabricados no
País".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

PROJETO DE LEI N° 4.721/98 - do Sr. Serafim
Venzon, que "dispõe sobre a indicação, prescrição
ou adaptação de lentes de contato".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

PROJETO DE LEI N° 4.726/98 - do Sr. Atila Lins,
que "concede isenção de tributos às
microempresas e empresas de pequeno porte".
RELATOR: Deputado FERNANDO ZUPPO
PROJETO DE LEI N° 4.732198 - da Sra. Jandira
Feghali, que "regulamenta a produção e
comercialização de matéria-prima, equipamento,
material ou maquinário destinado a fabricaçao,
acondicionamento, embalagem, controle de
qualidade ou a qualquer outra fase visando à
produção de medicamentos para uso humano ou
veterinário, bem como qualquer material destinado
à utilização em odontologia ou, ainda, para fins
diagnósticos, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO RITZEL

AVISO

MATÉRIA SUJEITA A RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DO DIA 16/11/98

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

AVISO

MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Projeto de Lei (art. 119, I e § 1°)

Decurso: 20 dia
Último dia: 18/11/98

A • Da Análise do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 4.589-A/94 - do Sr. Renato
Jonhsson - que "dispõe sobre a sub-rogação, pelas
instituições financeiras, nos direitos dos produtores
rurais e suas cooperativas para o recebimento da
indenização do PROAGRO".
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 2.738-A/97 - do Sr. Feu
Rosa - que "dispõe sobre a exigibilidade de
aplicação em crédito rural e industrial e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA NACIONAL

AVISO

MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

Decurso: 5° dia
Último dia: 13.11.98

1 -

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEr~N° 3.676/97 - do Sr. Cunha
Bueno, que "altera as disposições do art. 15 da Lei
nO 8.031, de 12 de abril de 1990, que cria o
Programa Nacional de Desestatização e dá outras
providências".
(Apensado o Projeto de Lei nO 4.315/98)
RELATOR: Deputado EDISON ANDRINO

A PROPOSIÇAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMissAO

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PRO
JETO DE LEI N° 3.651/97 - do Poder Executivo - que "ins
titui o Sistema Brasileiro de Inteligência, cria a Agência Bra
sileira de Inteligência - ABIN e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOS~ ANIBAL
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
EFAMíLIA

AVI S O·

MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

Decurso: 2° dia
Último dia: 18111198

A PROPOS/ÇAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PRO
JETO DE LEI N° 3.210/97· do Senado Federal- que "dis
põe sobre a proibição de fumar em aeronaves comerciais
brasileiras, em todo o território nacional".
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

Decurso: 3° dia
Ultimo dia: 17111198

PROJETO DE LEI N° 3.246-A/97 - do Sr. Carlos Alberto
Campista - que "altera a.redação dos arts. 16 da Lei nO
7.102, de 20 de junho de 1983, e 7° da Lei nO 9.437, de 20
de fevereiro de 1997, dispondo sobre a avaliação da apti
dão psicológica dos vigilantes e dos portadores autorizados
de arma de fogo".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

PROJETO DE LEI N° 4.578/98 - do Sr. De Velasco - que
"estabelece a gratuidade da realização de exames de DNA
para fins de reconhecimento de paternidade e
maternidade".
RELATOR: Deputado SERGIO AROUCA

PROJETO DE LEI N° 4.597/98 - do Sr. Jaime Martins - que
"altera a Lei nO 8.186, de 21 de maio de 1991, que dispõe
sobre a complementação de aposentadoria de ferroviários
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NILTON BAIANO

PROJETO DE LEI N° 4.622198 - do Sr. Paulo Bornhausen 
que "altera dispositivo da Lei nO 8.630, de 25 de fevereiro
de 1993, que dispõe sobre o regime jurídico da exploração
dos portos organizados e das instalações portuárias e dá
outras providêncías, para permitir que o trabalhador portuá
rio aposentado por tempo de serviço continue em
atividade".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 4.624/98 - do Sr. Elias Murad - que
"dispõe sobre o uso de complemento e suplemento nutricio
nal e dá outras providências".
RELATORA: Deputada CECI CUNHA

PROJETO DE LEI N° 4.645/98 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre a garantia da aposents:doria especial para os
trabalhadores sujeitos a condíções prejudiciais à saúde ou
à integridade físíca". (Apensado o Pl4.652J98)
RELATOR: Deputado LUIZ BUAIZ

PROJETO DE LEI N° 4.666/98 - do Sr. Cunha Bueno - que
"altera dispositivos da Lei nO 6.575/98, autorizando a ces
são para entidades de fins filantrópicos dos veículos auto
motores recolhidos aos depósitos da Polícia Rodoviária Fe
deral e não reclamados no prazo previsto".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA

PROJETO DE LEI N° 4.699/98 - do Sr. Paulo Paim - que
"altera dispositivos da Lei nO 8.213. de 24 de julho de 1991,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EULER RIBEIRO

PROJETO DE LEI N° 4.700/98 - do Sr. Paulo Paim - que
"altera dispositivos da Lei nO 8.213, de 24 da julho de 1991
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES

PROJETO DE LEI N° 4.701/98 - do Sr. Paulo Paim· que
"institui o auxílio-educação, destinado a estimular a adoção
de menores, e altera o art. 15 da Lei nO 9.424, de 24 de de
zembro de 1996, que "dispõe sobre o Fundo de Manuten
ção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valo
rização do Magistério, na forma prevista no art. 60, § 7°, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá ou
tras providências".
RELATOR: Deputado JOSI: UNHARES

PROJETO DE LEI N° 4.713/98 - do Sr. Paulo Paim - que
"altera dispositivos da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREiP.A

PROJETO DE LEI N° 4.724/98 • do Sr. Antonio Balhmann 
que "dá nova redação ao inciso VII do art. 11 da Lei nO
8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime
Geral de Previdência Social".
RELATOR: Deputado JAIR SOARES

PROJETO DE LEI N° 4.725/98· do Sr. Valdir Colatto· que
"destina um por cento da arrecadação das loterias ao Fun·
do Nacional da Criança e do Adolescente - FNCA".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI N° 4.738/98 - da Sra. Yêda Crusius - que
"altera o inciso V do art. 88 da Lei 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN
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11 • COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

AVISO

MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (8 DIAS)

Decurso: 1° dia
Último dia: 20/11/98

PROJETO DE LEI N° 041/98-CN, que "Estima a Receita e
fixa Despesa da União para o exercício financeiro de
1999", alterado pela mensagem nO 768/98 -CN.

(Encerra-se a sessão às 16 horas e 30 minutos.)

Novembro de 1998
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ATOS DO PRESIDENTE

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 19 ,

item I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de ju
nho de 1990, resolve exonerar, de acordo com o arti
go 35, item I, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de
1990, ANTÔNIO CARLOS PEREIRA GUIMARÃES,
ponto nll 12.648, do cargo de Assessor Técnico,
CNE-12, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exerce no Departamento de Comssões.

Câmara dos Deputados, 12 de novembro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 12,

item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de ju
nho de 1990, resolve exonerar, de acordo com o arti
go 35, item I, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de
1990, HÉLCIO MARCELO DE SOUZA, ponto
nll 12.649, do cargo de Assistente Técnico de
Comissão, CNE-11, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão
da Amazônia e de Desenvolvimento Regional, da
Coordenação de Comissões Permanentes, do De
partamento de Comissões. .

Câmara dos Deputados, em 12 de novembro
de 1998. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputaq()s, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 12,

item I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de ju
nho de 1990, resolve exonerar, de acordo com o arti
go 35, item I, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de
1990, KUNIFUMI SUGIMURA, ponto n9 11.486, do
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-1S,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
que exerce no Gabinete do Segundo Vice-Presidente.

Câmara dos Deputados, 12 de novembro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 19,

item I, alínea a, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de ju
nho de 1990, resolve exonerar, de acordo com o arti
go 35, item I, da Lei n1l 8.112, de 11 de dezembro de
1990, SÔNIA REGINA FERREIRA VINAS, ponto n9

12.213, do cargo de Assessor Técnico, CNE-12, do

Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exerce no Departamento de Comissões.

Câmara dos Deputados, 12 de novembro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 12,

item I, alínea a, do Ato da Mesa n9 205, de 28 de ju
nho de 1990, resolve exonerar, de acordo com o arti
go 35, item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, WANDA MARIA SILVA DE ALMEIDA, ponto
nº 12.687, do cargo de Assessor Técnico, CNE-12,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
que exerce no Departamento de Comissões.

Câmara dos Deputados, 12 de novembro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 12,

item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 20S, de 28 de ju
nho de 1990, resolve dispensar os Estagiários
MÁRCIO WESLEY FERREIRA DIAS E VIERGfNIA
MACHADO DE OLIVEIRA das atividades que de
sempenharam de Orientador Técnico, com remune
ração equivalente a 90% do Padrão 4S, no Nível Su
perior da tabela de vencimentos da Câmara dos De
putados e ANATERRA GUEDES LAS-CASAS,
ANDERSON FERREIRA BARBOSA, ANTINÉIA
FLORES MACHADO, DANIELA COBUCCI RIBEIRO
COELHO, GISELE VILLELA DE SOUZA, JAMILEH
KHOURY, LEONARDO BARRETO, LUCYANA DUTRA
COElHO, MARLY FERREIRA DA SILVA, MOEMA
GUIMARÃES DE AZEREDO MORGADO, RAQUEL
LOPES DE ALMEIDA, E RENATO BARROS DE
AGUIAR LEONARDI, das atividades que desempe
nharam de Operador de Telemarketing, com remu
neração equivalente a 80% do Padrão 4S, do Nível
Superior da tabela de vencimentos da Câmara dos
Deputados, na Seção de Atendimento à População,
da Coordenação TV Câmara dos Deputados, da Se
cretaria de Comunicação Social, a partir de 31 de
outubro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 12 de novembro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 12 ,

item I, alínea a, do Ato da Mesa n 20S, de 28 de ju
nho de 1990, e o artigo 6Q da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do ar·



O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 12,

item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de ju
nho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112 de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do ar
tigo 92, item 11, da Lei nº 8.112, citada, EDSON
FORCIONE para exercer, no Gabinete do Segundo
Vice-Presidente, o cargo de Assistente Técnico de
Gabinete, CNE-1S, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, criado pelo artigo 19 do Ato da
Mesa n2 16S, de 13 de setembro de 1989, combina
do com o Ato da Mesa nº S, de 16 de fevereiro de
1995.

Câmara dos Deputados, 12 de novembro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º,
item I, alrnea a, do Ato da Mesa nl! 20S, de 28 de ju
nho de 1990, e o artigo 611 da Lei nll 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do ar
tigo 911, item 11, da Lei nl! 8.112, citada, WANDA
MARIA SILVA DE ALMEIDA para exercer, na Co
missão da Amazônia e de Desenvolvimento Regio
nal, da Coordenação de Comissões Permanentes,
do Departamento de Comissões, o cargo de Assis
tente Técnico de Comissões, CNE-11, do Quadro
Pennanente da Câmara dos Deputados, nos termos

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 12,

item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 20S, de 28 de
junho de 1990, e o artigo 69 da Lei nº 8.112, de 1~

de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do
artigo 9º, item li, da Lei nº 8.112, citada, MARISA
ALVES ROMÃO PEREIRA para exercer, no Depar
tamento de Comissões, o cargo de Assessor Técni
co, CNE-14, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo artigo 4º do Ato da
Mesa nQ 4, de 20 de fevereiro de 1991, combinado
com o Ato da Mesa nº 5, de 16 de fevereiro de 1995.

Câmara dos Deputados, 12 de novembro de
1998. - Michel Temer, Presidente.
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tigo 92, item li, da Lei n!l 8.112, citada ADRIANA Permanente da Câmara dos Deputados, transforma-
CABRAL DA COSTA para exercer, no Departamen- do pelo artigo 22 do Ato da Mesa nQ 88, de 8 de
to de Comissões, o cargo de Assessor Técnico, agosto de 1988, combinado com o Ato da Mesa nº S,
CNE-14, do Quadro Permanente da Câmara dos de 16 de fevereiro de 1995.
Deputados, transformado pelo artigo 4º do Ato da Câmara dos Deputados, 12 de novembro de
Mesa n2 4, de 20 de fevereiro de 1991, combinado 1998. - Michel Temer, Presidente.
com o Ato da Mesa n2 5, de 16 de fevereiro de 1995.

Câmara dos Deputados, 12 de novembro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º,
item I, alínea a, do ato da Mesa nº 20S, de 28 de ju
nho de 1990, e o artigo 62 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do ar
tigo 92, item li, da Lei n2 8.112, citada, ALEXANDRE
CORDOVIL PINHEIRO para exercer, no Departa
mento de Comissões, o cargo de Assessor Técnico,
CNE-14, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados transformado pelo artigo 4$1 do Ato da
Mesa n2 4, de 20 de fevereiro de 1991, combinado
com o Ato da Mesa nll 5, de 16 de fevereiro de 1995.

Câmara dos Deputados, 12 de novembro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º,
item I, alínea a, do Ato da Mesa n!! lOS, de 28 de ju
nho de 1990, e o artigo 61! da Lei n!! 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do ar
tigo 9$1, item li, da Lei n!! 8.112, citada, ANTONIO
CARLOS PEREIRA GUIMARÃES para exercer, no
Departamento de Comissões, o cargo de Assessor
Técnico, CNE-14, do Quadro Permanente da Câma
ra dos Deputados, transformado pelo artigo 42 do
Ato da Mesa n2 4, de 20 de fevereiro de 1991, com
binado com o Ato da Mesa n2 S, de 16 de fevereiro
de 1995.

Câmara dos Deputados, 12 de novembro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 111,

item I, alrnea ., do Ato da Mesa nll 205, de 28 de ju
nho de 1990, e o artigo 611 da Lei n2 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do ar
tigo 9G, item li, da Lei n!! 8.112, citada, ANTONIO
~AURrCIO FORTINI para exercer, no Gabinete do
Lfder do Partido da Social Democracia Brasileira, o
cargo de Assessor Técnico, CNE-14, do Quadro
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do anexo do Ato da Mesa n2 57, de 26 de março de Inativos, FC-05, na Coordenação de Pagamento do
1997. Pessoal, do Departamento de Pessoal, em seus im-

Câmara dos Deputados, 12 de novembro de pedimentos eventuais, a partir de 111 de março do
1998. - Michel Temer, Presidente. corrente ano.

Câmara dos Deputados, 12 de novembro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 111, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho
de 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei
n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve de
signar MARIA LufZA DE ASSIS REPUBLICANO,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Ana
lista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Pa
drão 45, ponto n2 2961, e CLÁUDIO RIBEIRO
PAES, ocupante de cargo da Categoria Funcional de
Técnico Legislativo - atribuição Assistente Adminis
trativo, Padrão 27, ponto n2 5424, para substituírem,
sucessivamente, o Secretário de Comissão, Fe-07,
da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, da
Coordenação de Comissões Pennanentes, do De
partamento de Comissões, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 29 de outubro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 12 de novembro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 12,

item I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de
junho de 1990, observado o disposto no artigo 38 da
Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve
designar SÉRGIO SOARES DE OLIVEIRA, ocupan
te de cargo da Categoria Funcional de Analista Le
gislativo - atribuição Taquígrafo.Legislativo, Padrão
45, ponto nll 4078, 12 substituto da Diretora, FC-07,
na Coordenação de Revisão e Redação de Debates,
do Departamento de Taquigrafia, Revisão e Reda
ção, em seus impedimentos eventuais, a partir de '29
de outubro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 12 de novembro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

I

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 111, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei n2

8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar
WELUNGTON SILVA, ocupante de cargo da Cate
goria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição
Operador de Máquinas, Padrão 30, ponto nll 4254,
111 substituto do Chefe da Seção de Pagamento de

COMISSÕES
Dlstrlbulçio de projetos

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

O Deputado Arolde de Oliveira, Presidente
desta Comissão, fez a seguinte:

Distribulçio nt Ma

Em 12-11-98

Ao Deputado ARIOSTO HOLANDA
Mensagem nll 599198 - do Poder Executivo 

que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 12 de maio de 1998,
que renova a concessão da Rádio Eldorado Uda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo"

Projeto de Decreto Legislativo nll 713/98 - da
Comissão de Retações Exteriores e de Defesa Na
cional - que ·Aprova o texto do Acordo de Coopera
ção Técnica, celebrado entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da República
Argentina, em Buenos Aires, em 9 de abril de 1996.·

Projeto de Decreto Legislativo nll 715198 - da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na
cional - que ·Aprova o texto do Acordo de Coopera
ção Técnica, celebrado entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da República da
Costa Rica, em BrasOia, em 22 de setembro de
1997.·

Ao Deputado B. SÁ
Mensagem nll 8197 - do Poder Executivo - que

·Submete à él(Jreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 20 de dezembro de 1996,
que renova a concessão da Fundação Santa Luzia
de Mossoró, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Mossoró, esta
do do Rio Grande do Norte"

Mensagem nll 45197 - do Poder Executivo 
que ·Sul:?mete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 7 de janeiro de 1997,
que renova a concessão da Rádio Tupi Uda., para
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explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas Mensagem n51 219/98 - do Poder Executivo -
curtas, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná." que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional

Ao Deputado CÉSAR BANDEIRA o ato constante da Portaria n51 51, de 23 de janeiro
Mensagem n9 1.402/97 - do Poder Executivo _ de 1998, que renova a permissão outorgada ao Sis-

que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional tema Clube de Comunicação Ltda., para explorar,
o ato constante do Decreto de 12 de novembro de sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
1997, que renova a concessão da Rádio Alvorada sonora em freqüência modulada, na cidade de Ribei-
de Uns Ltda., para explorar serviço de radiodifusão rão Preto, Estado de São Paulo.·
sonora em onda média, na cidade de Uns, Estado Ao Deputado INÁCIO ARRUDA
de São Paulo.· Mensagem nll 496198 - do Poder Executivo -

Mensagem n51 224/98 - do Poder Executivo - que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional
que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nll 52, de 23 de janeiro
o ato constante dos Decretos de 9 de fevereiro de de 1998, que renova a permissão outorgada à Fun-
1998, que renovam as concessões outorgadas à dação Cultural Riograndense, para explorar, sem di-
Fundação Metropolitana Paulista, para explorar ser- reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
viços de radiodifusão sonora em onda média e onda ra em freqüência modulada, na cidade de Caxias do
curta, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.· Sul, Estado do Rio Grande do Sul.·

Ao Deputado CORAUCI SOBRINHO Ao Deputado JAIME MARTINS
Mensagem nll 1.064/97 - do Poder Executivo - Mensagem nll 1.588/97 - do Poder Executivo -

que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 22 de setembro de o ato constante da Portaria nll 466, de 26 de setem-
1997, que renova a concessão da Rádio Cultura de bro de 1997, que renova a permissão outorgada à
Porto Novo Ltda. para explorar serviço de radiodifu- Rauland Belém Som Ltda., para explorar sem direito
são sonora em onda média, na cidade de Além Pa- de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
rafba, Estado de Minas Gerais.· freqüência modulada, na cidade de Belém, Estado

Mensagem nll 1.078/97 - do Poder Executivo _ do Pará.·
que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional Ao Deputado JAQUES WAGNER
o ato constante da Portaria n9 1.573, de 14 de no- Mensagem nll 157/98 - do Poder Executivo -
vembro de 1996, que renova a permissão outorgada que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional
à Rádio Costa Azul FM Ltda., para explorar, sem di- o ato constante do Decreto de 29 de janeiro de
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono- 1998, que renova a concessão da Jerônimo T. Mina-
ra em freqüência modulada, na cidade de Angra dos mihara & Cia. Ltda., para explorar serviço de radiodi-
Reis, Estado do Rio de Janeiro.· fusão sonora em onda média, na cidade de Assar,

Ao Deputado CUNHA BUENO Estado do Paraná."
Mensagem nll 1.404/97 - do Poder Executivo - Mensagem nll 164/98 - do Poder Executivo -

que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 14 de novembro de o ato constante do Decreto de 2 de fevereiro de
1997, que renova autorização do Governo do Estado 1988, que renova a concessão da Sociedade Rádio
de Minas Gerais - Rádio Inconfidência Ltda., para Difusora Lucélia Ltda., para explorar serviço de ra-
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda diodifusão sonora em onda média, na cidade de Lu-
média, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Mi- célia, Estado de São Paulo.·
nas Gerais." Ao Deputado JOÃO ALMEIDA

Ao Deputado GÉRSON PERES Mensagem nll 412198 - do Poder Executivo-
Mensagem nll 212/98 - do Poder Executivo - que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional

que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 1Q de abril de 1998,
o ato constante da Portaria nll 549, de 29 de outubro que renova a concessão da Rádio Cultura de Bra-
de 1997, que renova a permissão outorgada à Rádio gança Paulista Ltda., para explorar serviço de radio-
Independência de Ribeirão Preto Ltda. para explorar, difusão sonora em onda média, na cidade de Sra-
sem direito de exclusividade, serviçc de radiodifusão gança Paulista, Estado de São Paulo."
sonora em freqüência modulada, na cidade de Ribei- Mensagem nll 853198 - do Poder Executivo -
rão Preto, Estado de São Paulo." que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional
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O ato constante do Decreto de 6 de julho de 1998, freqüência modulada, na cidade de Santo André,
que outorga concessão à FUNDAÇÃO CHAMPAG- Estado de São Paulo".
NAT, para executar serviço de radiodifusão de sons Ao Deputado LEUR LOMANTO
e imagens (televisão), com fins exclusivamente edu- MENSAGEM N2 1.175/97 - do Poder Executi-
cativos, na cidade de ~uritiba, Estado do Paraná". vo - que "Submete à apreciação do Congresso Na-

Ao Deputado JOAO IENSEN cional o ato constante do Decreto de 6 de outubro de
Mensagem nll 557/96 - do Poder Executivo - 1997, que renova a concessão da RÁDIO ALVORADA

que "Submete à apreciação do Congresso Nacional DE CARDOSO LTOA, para explorar serviço de radio-
o ato constante do Decreto de 10 de junho de 1996, difusão sonora em onda média, na cidade de Cardoso,
que renova a concessão da RÁDIO UNIVERSO Estado de São Paulo·.
LTOA, para explorar serviço de radiodifusão sonora Ao Deputado LUIZ PIAUHYLlNO
em onda média, na cidade de Curitiba, Estado do MENSAGEM N2 1.180/97 - do Poder Executi-
Paraná.· vo - que "Submete à apreciação do Congresso Na-

Mensagem n2 ~20/98 - do Poder Executivo - cional o ato constante do Decreto de 8 de outubro de
que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional 1997, que renova a concessão da RÁDIO DIFUSO-
o ato constante do Decreto de 2 de abril de 1998, RA DE PIRASSUNUNGA, para explorar serviço de
que renova a concessão à RÁDIO PRESIDENTE radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
VENCESLAU LTDA., para explorar serviço de radio- Pirassununga, Estado de São Paulo·.
difusão sonora em onda médi~, na cid~de de Presi- Mensagem n2 464/98 - do Poder Executivo _
dente Venceslau, Estado de São Paulo . que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional

Ao Deputado JOSÉ JANENE o ato constante do Decreto de 13 de abril de 1998,
Mensagem n2 223/98· - do Poder Executivo - que renova a concessão da RÁDIO PRESIDENTE

que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional PRUDENTE LTOA., para explorar seiviço de radiodi-
o ato constante do Decreto de 9 de fevereiro de fusão sonora em onda média, na cidade de Presi-
1998, que renova a concessão da FUNDAÇÃO dente Prudente, Estado de São Paulo".
CULTURAL RIOGRANDENSE, para explorar servi- Ao Deputado LUIZ MOREIRA
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade MENSAGEM N2 964/94 - do Poder Executivo
de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul". _ que ·Submete à consideração do Congresso Na-

Ao Deputadó JOSÉ MENDONÇA BEZERRA cional o ato constante do Decreto de 30 de setembro
Mensagem nll 451/98 - do Poder Executivo - de 1994, que renova a concessão outorgada à TE-

que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional LEVISÃO CAPITAL LTDA., para explorar serviço de
o ato constante do Decreto de 8 de abril de 1998, radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cida-
que renova a concessão da RÁDIO DIFUSORA DE de de Brasília, Distrito Federal·.
ITAPETININGA LTOA., para explorar serviço de ra- MENSAGEM N2 596198 - do Poder Executivo
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Ita- - que ·Submete à apreciação do Congresso Nacio-
petininga, Estado de São Paulo", nal o ato constante do Decreto de 12 de maio de

Ao·Deputado JOSÉ PRIANTE. 1998, que retifica o Decreto nll 91.819, de 22 de ou-
Mensagem n2·1.139/97 - do Poder Executivo - tubro de 1985, que renova a concessão da TV RE-

que "Submete à apreciação do Congresso Nacional CORO DE RIO PRETO S/A., para explorar serviço
o ato constante do Decreto de 12 de outubro de de radiodifusão de sons e imagens, de São José do
1997, que renova a concessão da RÁDIO VALE DO Rio Preto, Estado de São Paulo·.
RIO TIET~ LTOA., para explorar serviço de radiodi- MENSAGEM Nll 854198 - do Poder Executivo
fusão sonora em onda média, na cidade de José ~o- - que ·Submete à apreciação do Congresso Nacio-
nifácio, Estado de São Paulo.· nal oato constante do Decreto de 6 de julho de

Ao Deputado JOSÉ ROCHA 1998, que outorga corx:essão à FUNDAÇÃO AGRIPINO
Mensagem nll 491/98 - do Poder Executivo - U~, para exec~t~r serviço ~e radiod~usão de sons

que ~Submete à apreciação do Congresso Nacional e Imagens (televlsao), com fins exclUSivamente edu-
o ato constante da Portaria n2440, de 11 de setem- cativos, na cidade de Presidente Prudente, Estado
bro' de 1997, que renova a permissão outorgada à de São Paulo·.
ABÓ FM STÉREO LTOA., para explorar, sem direito Projeto de Decreto Legislativo n2 700/98 - da
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
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~ional- que ·Aprova o texto do Convênio Interameri- Cultura de Araçatuba Ltda, para explorar, sem direito
cano sobre Permissão Internacional de Radioama- de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
dor, aprovado em Washington, em 8 de julho de freqüência modulada, na cidade de Araçatuba, Esta-
1995·. do de São Paulo·.

Ao Deputado MALULY NETTO Mensagem n2 741/98 - do Poder Executivo-
Mensagem nll 1.240/97 - do Poder Executivo - que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional

que ·Submete à apreciação do Congreso Nacional o o ato constante da Portaria nll 45, de 23 de janeiro
ato constante da Portaria n2442, de 11 de setembro de 1998 que renova permissão outorgada à Rádio
de 1997, que renova a permissão outorgada à RÁ- Alvorada Freqüência Modulada Ltda, originariamente
DIO DIFUSORA FM LTDA., para explorar, sem direi- Rádio Del Rey Freqüência Modulada Itda, para ex-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora piorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
em freqüência modulada, na cidade de Utuiutaba, diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida-
Estado de Minas Gerais·. de do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro·.

MENSAGEM N2 489/98 - do Poder Executivo Mensagem n2 857/98 - do Poder Executivo-
- que ·Submete à apreciação do Congresso Nacio- que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional
nal o ato constante da Portaria n2550, de 29 de ou- o ato constante do Decreto de 6 de julho de 1998,
tubro de 1997, que renova a autorização outorgada que outorga concessão à Fundação Cultural Nossa
ao GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - Senhora de Lourdes de Maringá, para executar ser-
RÁDIO INCONFID~NCIA LTDA., para explorar, sem viço de radiodifusão de sons e imagens (televisão),
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so- com fins exclusivamente educativos, na cidade de
nora em frequência modulada, na cidade de Belo Maringá, Estado do Paraná·.
Horizonte, Estado de Minas Gerais·. Ao Deputado MURILO DOMINGOS

Ao Deputado MARÇAL FILHO Mensagem nl! 417/98 - do Poder Executivo-
MENSAGEM NlI 1.436197 do Poder Executivo que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional

- que ·Submete à apreciação do Congresso Nacio- o ato constante do Decreto de 2 de abril de 1998,
nal o ato constante da Portaria nll 469, de 26 de se- que renova a concessão da Sociedade Rádio Caci-
tembro de 1997, que renova a permissão outorgada que de Capivari Ltda, para explorar serviço de radio-
à SOMBRASIL COMUNICAÇÓES LTDA, para ex- difusão sonora em onda média, na cidade de Capi-
piorar sem direito de exclusividade, serviço de radio- vari, Estado de São Paulo·.
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade Ao Deputado N~LSON MEURER
de Cachoeira de ltapemirim, Estado do Espírito Santo·. Mensagem nll 833/97 - do Poder Executivo -

Ao Deputado MÁRIO ASSAD JÚNIOR que ·submete à apreciação do Congresso Nacional
MENSAGEM N2 37/98 do Poder Executivo - o ato constante do Decreto de 18 de julho de 1997,

que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional que renova a concessão da Rádio Nossa Senhora
o ato constante da Portaria n2472, de 26 de setem- do Socorro Ltda, para explorar serviço de radiodifu-
bro de 1997, que renova a permissão outorgada à são sonora em onda média, na cidade de Socorro,
Sociedade Rádio Circuito das Águas Ltda, para ex- Estado de São Paulo·.
piorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra- Mensagem nS! 38/98 - do Poder Executivo -
diodifusão sonora em freqüência modulada na cida- que ·submete à apreciação do Congresso Nacional
de de Caxambu, Estado de Minas Gerais·. o ato constante da Portaria nl! 470, de 26 de setem-

Mensagem nl! 418198 - do Poder Executivo - bro de 1997, que renova a permissão outorgada à
que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional Rádio Montes Claros Ltda, para explorar, sem direito
o ato constante do Decreto de 2 de abril de 1998, de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
que renova a concessão da Sociedade Rádio Novo freqüência modulada, na cidade de Montes Claros,
Horizonte Ltda, para explorar serviço de radiodifusão Estado de Mians Gerais·.
sonora em onda média, na cidade de Novo Horizonte, Ao Deputado PAUDERNEY AVELlNO
Estado de São Paulo. Mensagem n21.376197 - do Poder Executivo -

Mensagem N2 720/98 - do Poder Executivo - que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional
que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 6 de novembro de
o ato constante da Portaria n292, de 13 de março de 1997, que renova a concessão da Rádio Clube de
1998, que renova a permissão outorgada à Rádio Birigüi Ltda, para explorar serviço de radiodifusão



Mensagem n2 852198 - do Poder ExecutiVo 
que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 6 de julho de 1998,
que outorga à FUNDAÇÃO SÉCULO VINTE E UM,
concessão para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Campinas, Estado de São
Paulo·.

Mensagem n2 855198 - do Poder Executivo 
que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 6 de julho de 1998,
que outorgada concessão à FUNDAÇÃO JOÃO
PAULO 11, para executar serviço de radiodifusão de

.sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Cachoeira Paulista, Estado
de São Paulo·.

Ao Deputado SÉRGIO BARCELLOS
Mensagem n9 166/98 - do Poder Executivo 

que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 2 de fevereiro de
1998, que renova a concessão da RÁDIO ANDRA
DINA Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Andradina, Esta
do de São Paulo·.
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sonora em onda média, na cidade de Birigüi, Estado onda curta, na cidade de Belo Horizonte, Estado e
de São Paulo". Minas Gerais".

Mensagem n2 1.398/97 - do Poder Executivo - Ao Deputado RICARDO BARROS
que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional Mensagem n9 410/98 - do Poder Executivo -
o ato constante do Decreto de 12 de novembro de que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional
1997, que renova a concessão da Emissora Saran- o ato constante do Decreto de 12 de abril de 1998,
diense Ltda, para explorar serviço de radiodifusão que renova a concessão da SOCIEDADE RÁDIO
sonora em onda média, na cidade de Sarandi, Esta- IBITINGA LTOA., para explorar serviço de radiodifu-
do do Rio Grande do Sul·. são sonora em onda média, na cidade de Ibitinga,

Ao Deputado PAULO LIMA Estado de São Paulo·.

Mensagem n2 158/98 - do Poder Executivo - Mensagem n2 449/98 - do Poder Executivo -
que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 2 de fevereiro de o ato constante do Decreto de 8 de abril de 1998,
1998, que renova a concessão outorgada à Funda- que renova a concessão da Rádio Piratininga de Pi-
ção Sagrado Coração de Jesus de União da Vitória, raju Ltda., para explorar serviço de radiodifusão se-
para explorar serviço de radiodifusão sonora em nora em onda média na cidade de Piraju, Estado de
onda média, na cidade de União da Vitória, Estado São Paulo·.
do Paraná. Ao Deputado SALVADOR ZIMBALDI

Ao Deputado PEDRO IRUJO Mensagem n2 36198 - do Poder Executivo -
Mensagem n9 1.399/97 _ do Poder Executivo _ que ·Submete à aprecia~o ~o Congresso Nacional

que ·Submete a apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portana n 475, de 26 de setem-
o ato constante do Decreto de 14 de novembro de bro de 1997, que renova a permissão outorgada li
1997, que renova concessão da Rádio Educadora CULTURA 11 FM D~ ~OÇOS DE ~~DAS Ltd,a.,
de Dois Vizinhos Ltda, para explorar serviço de ra- para e~l?ra~ sem direito de e~clu~lVldade, servIÇO
diodifusão sonora em onda média na cidade de de radlodifusao sonora em frequêncla modulada, na
Dois Vizinhos, Estado do Paraná·. ' ci~~de de Poços de Caldas, Estado de Minas Ge

rals.
Mensagem nº 1.405197 - do Poder Executivo -

que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria n2 471, de 26 de setem
bro de 1997,que renova a permissão outorgada à
Rádio Cidade de Campinas Ltda, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço da radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Campi
nas, Estado de São Paulo·.

Ao Deputado PHILEMON RODRIGUES

Mensagem n2 495/98 - do Poder Executivo 
que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria n2 48, de 23 de janeiro
de 1998, que renova a permissão outorgada à Rádio
Presidente Prudente Ltda, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Presidente Pru
dente, Estado de São Paulo·.

Ao Deputado RAIMUNDO SANTOS

Mensagem n2 1.378197 - do Poder Executivo 
que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 6 de novembro de
1997, que renova a autorização do Governo do Es
tado de Minas Gerais - Rádio Inconfidência Ltda,
'para explorar serviço de radiodifusão sonora em
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Mensagem nll 169/98 - do Poder Executivo - Mensagem ng 575/97 - do Poder Executivo -
que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 4 de fevereiro de o ato constante do Decreto de 13 de maio de 1997,
1998, que renova a concessão do SISTEMA CLUBE que renova a concessão da FUNDAÇÃO RADIODI-
DE COMUNICAÇÕES Ltda., para explorar serviço FUSORA DE CONGONHAS, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo·. de Congonhas, Estado de Minas Gerais·.

Ao Deputado SÉRGIO MIRANDA Mensagem nll 591/97 - do Poder Executivo-
Mensagem nll 165/98 - dÕ Poder Executivo _ que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional

que ·Submete à apreciação <to Congresso Nacional o ato constante do D~reto de 16 de '!i8io de 1997,
o ato constante do Decreto de 2 de fevereiro de que renova a concessao da FUNDAÇAO RADIODI-
1998, que renova a concessão da Rádio Difusora de FUSO~A .DE~CONGONHAS, para explorar ser:viços
Catanduva Ltda., para explorar serviços de radiodifu- de radlodifusao sonora em o~da troplc~l, .na CIdade
são sonora em onda média na cidade de Catahcfuva de Congonhas, Estado de Minas Gerais . - Maria
Estado de São Paulo·. ' , Ivone do Espírito Santo, Secretária.

Ao Deputado VIC PIRES FRANCO COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Mensagem nll 1.375197 - do Poder Executivo- O Deputado Germano Rigotto, Presidente des-
que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional ta Comissão, fez a seguinte
o ato constante do Decreto _de 6 de novembro de DISTRIBUiÇÃO N1I 23198
1997, que renova a concessao da RÁDIO BROTAS
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora Em 12-11-98
em onda média, na cidade de Piraí do Sul, Estado Ao Deputado Fetter Júnior
do Paraná·. Projeto de Lei nll 4.589-A/94 - do Sr. Renato

Mensagem nll 173198 - do Poder Executivo - Jonhsson - que ·dispõe sobre a sub-rogação, pelas
que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional instituições financeiras, nos direitos dos produtores
o ato constante do Decreto de 4 de fevereiro de rurais e suas cooperativas para o recebimento da in-
1998, que renova a concessão da INTERVISÃO - denização do PROAGRO·.
EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO Ltda., para Projeto de Lei nll 2.738-A/97 - do Sr. Feu Rosa
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens - que ·dispõe sobre a exigibilidade de aplicação em
- TV, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas crédito rural e industrial e dá outras providências·.
Gerais·. Sala da Comissão, 12 de novembro de 1998. -

Ao Deputado WALTER PINHEIRO Maria Linda Magalhães, Secretária.

Mensagem nlI1.407/97 - do Poder Executivo - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
o ato constante da Portaria nll 463, de 26 de setem- COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
bro de 1997, que renova a permissão outorgada à . .
INTERSON _ EMISSORAS DE FREQÜ~NCIA MO- O D~pu!ado Arolde .de Oliveira, Presidente
DULADA Ltda., para explorar, sem direito de exclusi- desta Comlssao, fez a seguinte:
vidade serviço de radiodifusão sonora em freqüência Redistribuição ni 7198 .
modulada, na cidade de São Carlos, Estado de São Em 12-11-98
Paulo·. Ao Deputado MURILO DOMINGOS

Mensagem nll 174198 - do Poder Executivo - Mensagem nll 1.098/97 - do Poder Executivo-
que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional que ·submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 4 de fevereiro de o ato constante do Decreto de 23 de setembro de
1998, que renova a concessão da RÁDIO OITO DE 1997, que renova a concessão da Rádio Andradas
SETEMBRO Ltda., para explorar serviço de radiodi- Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora
fusão sonora em onda tropical, na cidade de Descal- em onda média, na cidade de Andradas, Estado de
vado, Estado de São Paulo·. Minas Gerais·. Maria Ivone do Espírito Santo,

Ao Deputado WEUNTON FAGUNDES Secretária.



(Biênio 1997198)

Presidente:
MICHEL TEMER - PMDBlSP

12 VIce-Presidente:
HERÁCLITO FORTES - PFUPI

2!1 VIce-Presidente:
SEVERINO CAVALCANTI- PPBlPE

12 Secretário:
UBIRATAN AGUIAR - PSDBlCE
2!1 Secretário:
NELSON TRAD - PTBlMS
3!1 Secretário:
PAULO PAIM - PTIRS
41 Secretário:
EFRAIM MORAIS - PFUPB

Suplentes de Secretário:
12 JOSÉ MAURfclO- PDT/RJ

2lI WAGNER SALUSTIANO - PPBlSP

32 ZÉ GOMES DA ROCHA - PMDBlGO

42 LUCIANO CASTRO - PSDBlRR

PSDB
Uder: AÉCIO NEVES

PARnoos, BLOCOS E RESPECnvAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

PFL
Uder: INOC~NCIOOLIVEIRA

PPB
Uder: ODElMO LEÃO

PTB
Uder: PAULO HESLANDER

José Coimbra
José Borba

Félix Mendonça

Maria Laura
Milton Mendes

Padre Roque
Teima de Souza
Walter Pinheiro

Vanio dos Santos

João Mendes
Valdenor Guedes

Ricardo Barros
A1c1one Athayde
Robério Araújo

BenedIto Guimarães
RomeI Anfzio

Lamartine Posella
José Janene

José Unhares

PT
Uder: MARCELO DÉDA

PDT
LkIer: MIRO TEIXEIRA

Vlce-Lfderes
Gerson Peres (12 VICe)
Arnak:Io Faria de Sá
Ibrahirn Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuce
Eurico Miranda
Jair Soares
Carlos Airton
Benedito Domingos
Jofran Frejat

Vlce-Lfderes:
Fernando Ferro
Haroldo Sabóia
Ivan Valente
João Fassarella
João Paulo
José Pimentel
Luiz Mainardi

Vlce-Lfderes:
DuHio Pisaneschi (1 2 Vice)
Ar1indo Vargas
Maria Valadão

Salvador Zimbaldi
Nelson Otoch

Osmânio Pereira
VedaCruslus

Candinho Mattos
Mario Negromonte

JoséAnIbal
A1zira Éwerton

WeIson Gasparlni
Luiz Piauhylino
Fátima Pelaes

AntOnIo Carlos Pannunzio

José Santana de Vascoooellos
Lima Netto

Maluly Netto
Marilu Guimarães

Mario Assad
Mendonça Filho

MussaDemes
Ney Lopes

OsórIo Adriano
Paes Landim

Paulo Bornhausen
Paulo Gouvêa
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

Vlce-Lfderes
José Car10s Aleluia (1 2 VICe)
Abelardo Lupion
Álvaro Gaudêncio Neto
AntOnio dos Santos
AntOnio Geraldo
Aracely de Paula
Benedito de Lira
Carlos Melles
César Bandeira
Coraucl Sobrinho
Darci Coelho,
Euler Ribeiro
Hugo Rodrigues da Cunha
José Lourenço

(

Vlce-Lfderes:
Aloysio Nu~ Ferreira (1 2 Vice)
Adroaldo StrElCk
Jovair Arantes
Romrnel Feljó
José Thomaz NonO
Fernando Torres
Pedro Henry
Feu Rosa
Snvio Torres
Marconi Perillo
Nfc/as Ribeiro
Sebastião Madeira

Bloco (PMDB, PRONA)
Uder: GEDDEL VIEIRA LIMA

PSB
Uder: ALEXANDRE CARDOSO

Vice-Lfderes:
Pedro Valadares (12 Vice) Vicente André Gomes

PL
Lfder: VALDEMAR COSTA NETO

Vlce-Lfderes:
Luiz Buaiz (12 Vice) Moisés Lipnik
Ejácio Simões

Vlce-Lfderes
Wagner Rossi (12 Vice)
Confúcio Moura
Darefsio Perondi
Edinho Bez
Fernando Diniz
Freire Júnior
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Henrique Eduardo Alves
João Magalhães
Jorge Wilson

José Chaves
Lfdia Quinan
Maria Elvira

Mendes Ribeiro Filho
Pedro Novais

Pinheiro Landim
Roberto Valadão

Rubens Cosac
Simara Ellery
Teté Bezerra

Vfce-Lfderes:
Airton Dipp
Eurfpedes Miranda
Fernando Lopes

Giovanni Queiroz
Sérgio Carneiro
Wolney Queiroz



PMN
Repr.: BOSCO FRANÇA

PV
Repr.: FERNANDO GABEIRA

PSTU
Repr.: L1NDBERG FARIAS

LIDERANÇA DO GOVERNO
L1der: ARNALDO MADEIRA

pedaB
Lrderes: HAROLDO LIMA

VIce-LCderes:

Aldo Arantes Socorro Gomes
Agnelo Queiroz

PPS
Lrder: SÉRGIO AROUCA

Vlce-Lrderes:
AntOnio Balhmann CoIbert Martins

Parágrafo 41', Art. 9" - RI:
PSD

Repr.: MARQUINHO CHEDID

Vlce-Lrderes:
Elton Rohnelt (1 11 VICe)
Rodrigues Palma
Paudemey Avelino

sandro Mabel
Ronaldo cezar Coelho



PSO

1 vaga Zé Gomes da Rocha

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

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Paulo Rocha - PTIPA
111 Vice-Presidente: Socorro Gomes - PCdoBIPA
22 VICe-Presidente: Benedito Guimarães - PPBlPA
3!l VICe-Presidente: Antônio Joaquim - PSDBIMT

THumres Sup~n"

PFL

1 vaga

Eujácio Simões

Elton Rohnelt
João Ribeiro
SameyFilho

Sérgio Barcellos
1 vagas

Fátima Pelaes
Moisés Bennesby

3 vagas

Chico da Princesa
Munlo Domingos

Félix Mendonça (PTB)

PL

PPS

PYB

PSB

PSOB

Bloco (PUDB, PRONA)

1 vaga

Gervásio Oliveira (PDT)

Anivaldo Vale
Antônio Feijão
Antônio Joaquim
Hilário Coimbra
Salomão Cruz

Welinton Fagundes

Átila Lins
Dolores Nunes
Jaime Martins
Osmir Uma
Vilmar Rocha

Arlindo Vargas
Nelson Marquezelli

Armando Abmo
Cleonâncio Fonseca

Maria Elvira
Mauro Lopes

Saraiva Felipe
Silas Brasileiro

Wilson Cignachi
2 vagas

Adelson Ribeiro
Dilso Sperafico

7 vagas

Antonio Ueno
Benedito de Ura

DoIores Nunes
Hugo Rodrigues da Cunha

Jonival Lucas
José Rocha
LaelVareUa
Luiz Braga

Saulo Queiroz
Wemer Wanderer

1 vaga

PSDB

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

Abelardo Lupion
Adauto Poreira
Antônio Jorge
Betinho Rosado
Carlos Melles
Elton Rohl'lelt
Francisco Coelho
José Múcio Monteiro
Roberto Fontes
Roberto Pessâa
Valdomlro Magar

B.Sá
Ezidio Pinheiro
Giovanni Queiroz (PDT)
Marinha Raupp
OdíUo Balbinotti
OIávio Rocha
Orein!.> Gonçalves (PMDB) ,
Ronaldo Santos
1 vaga

Adelson Salvador
carfos Mendes
Etevalda Grassi de Menezes
Ivandro Cunha Lima
Laire Rosado
Moacir Micheletto
Oscar GoIdoni
Roberto Paulino
Valdir Calatto

Bloco (PUOB, PRONA)

Presidente: Roberto Balestra - PPBlGO
12 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico - PPBlPR
2lI Vice-Presidente: Etevalda Grassi de Menezes - PMDBlES
32 Vice-Presidente: Nelson Marquezelli - PTBlSP

TRumres Supmn~s

PFL

I- -=~,~---

1 vaga

Asdrubal Bentes
João Henrique

JoséPriante
1 vaga

PPB

Davi pjyes Silva
Luiz Fernando
Robério Araújo

Wigberto Tartuee

Bloco (PT, POT, pedaB)

Eurfpedes Miranda
GervásIo OlIveira

José Pimentel
Luciano Zica

Elcione BarbaJho
Freire Júnior
Mário Martins
Teté Bezerra

Benedito Guimarães
Célia Mendes
Luis Barbosa
Valdenor Guedes

Geraldo Pastana
Gilney Viana
Paulo Rocl',i
Socorro GOl il8S

I Francisco Rodrigues

Enivaldo Ribeiro
FetterJúnior

JoãoTota
José Rezende
Romel Anlzio

3 vagas

Fernando Zuppo
João(;oser

José Pimentel
PadreAoque

Valdecl Oliveira
3 vagas

PPB

Bloco (PT, PDT, PedaS)

Augusto Nardes
Diloou Sperafico
Hugo Biehl
Mário cavallazzi
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Wagner do Nascimento
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto
Carlos Cardinal
EnioBacci
Geraldo Pastana
.João FassaraIJa
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante



PL

Moisés Upnlk Welinton Fagundes

Secretário: Terclo Mendonça VHa
Telefones: 318-6998/318-6999 e 318-6970

COMISsAo DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇAo E INFORMÁTICA

Presidente: Arolde de Oliveira - PFUR.l
12 VICe-Presidente: Vic Pires Franco - PFLIPA
2ll VICe-PresIdente: Carlos Alberto - PSDBlRN
3ll VICe-Presidente: Pedro lrujo - PMDBIBA

TItula.... Suplentes

PFL

Esther Grossi
Femando Lopes

Ivan Valente
Jaques Wagner

Luciano Zica
Pedro Wilson

2 vagas

Átila Uns
Ciro Nogueira

Cláudio Cajado
Couraci SobrInho

JairoAzi
Maluly Netto
OsmIr Uma

Paes Landim
Paulo Gouvêa

Rubem Medina
Vanessa Felippe

Bonifácio de Andrada
Franco Montoro

João Leão
José Thomaz Nonô

Luiz Piauhylino
MarçaI FIlho

Max RoHnmann
MoI..BInnIIby
8IIYador ZImbIIdI

1vaga

PSDB

Murilo Domingos Philemon Rodrigues
1 vaga Rodrigues Palma

PSB

José Pinotti 1 vaga

PL

AntOnio Joaquim Araújo Welinton Fagoodes

PPS

Colbert Martins LeOnidas CrIs1Ino

PSD

P1B

Bloco (PT. PDT, PCdoB)

Aníbal Gomes (PSDB)
DércioKnop
Eurípedes Miranda
Inácio Arruda
JoãoPauJo
Sérgio Miranda
Tilden Santiago
Walter Pinheiro

Antonio dos SanIos
Augusto Farias
Benedito de Ura
Darci Coelho
Jairo CarneIro
Magno BaceJàr
MussaDemes
Ney Lopes
Raul Belém
RoIand Lavigne
VllmarRocha

Aloysio Nunes Ferreira
A1zira Éwerton
EdsooSlIva
JoséAnfbal
Marconi Pelillo
Nelson Otoch
Nestor Duarte
Nlcias
VIcente Arruda
ZuJalê Cobra

Marquinho ChedId 1 vaga

8ecretárIa: Maria 1\1009 do Espfrito Santo
Telefones: 318-6906 a 6908
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO .

Presidente: José Anlbal- PSOBISP
12 VIce-Presidente: Nelson Otoch - PSDBlCE
2ll VICe-Presidente: Magno Bacelar - PFUMA
3ll VIce-Presidente: S1Mo Pessoa - PMDBJPE

TItula.... Suplentes

PFL

1 vaga

Cunha Bueno
Gérson Peres

NeI80n Meurer
ValcJenor Guedes

4 vagas

Ant6nlo Brasil
Gastão Vieira

João Matos
Moacir MicheIetto

Neuto de Conto
4 vagas

Antonio dos Santos
Aracely de Paula
Ayres da Cooha

Jaime Martins
José Jorge

Leur Lomanto
Mendonça Filho

Paudemey Avelino
Paulo Bornhausen

PauJoUma
Sérgio Barcellos

AntonIo Carlos P~nunzio
Amon Bezerra

B.Sá
Itamar Serpa

Marconi Perlllo
Nelson Otoch

Odl/Io Balbinottl
Silvio Torres

Tuga Angerami

PSB

PPB

PSDB

1 vaga

Arolde de OIvelra
César BandeIra
Coraucl SobrInho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz MoreIra
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Raimundo santos
Vanesaa Fellppe
Vic PIfes Fianco

Alberto GoIdman
Ario8to Holanda
C8rlos Alberto
João AlmeIda
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Plauhylino
Marçal Alho
saJvador Zimbaldl

Bloco (PMDB. PRONA)

Carlos ApoIInárIo
Hélio Rosas
José PrIante
Marcelo BerbIerI
Pedro lrujo
Roberto VaJadão
Udson BandeIra
Wagner Rossi
1 vaga

João Iensen
JoséJanene
Laprovita Vieira
Mário Assad (PFL)
PInheiro Landim (PMDB)
Ricardo Barros
Roberto Campos
1 vaga



Bloco (PMDB,PRONA) PSDB

De Velasco
Freire Júnior

Sandro Mabel
Valdir Colatto

Inácio Arruda (PedoS)
Luiz Alberto (PT)

Márcia Marinho
Renato Johnsson

Salomão Cruz

Chicão Brigido
Paulo Lustosa
ReginaLino
Silas Brasileiro

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

Bloco (PMDB, PRONA)

Ivandro Conha Lima
João Thomé Mestrinho

Jorge Wilson
NeifJabur

Pedro lrujo
Pedro Novais

Roberto Valadão
Wagner Rossi

1 vaga

PPB

Asdrúbal Bentes
Cleonâncio Fonseca
Djalma de Almeida Cesar
Fernando Diniz
Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves
José Luiz Clerot
Rubens Cosao
Sílvio Pessoa

Bloco (PT,PDT, PCdoB)

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Adhemar de Barros Filho
AryKara
EmílioAssmar
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

Aldo Arantes
Arlindo Chinagalia
Coriolano Sales
Haroldo Sabóia
José Genoíno
José Machapo
Luiz Eduardb Greenhalgh
Sílvio Abreu

Benedito Domingos
Jair Bolsonaro

Jair Soares
João Mendes
Luis Barbosa

Ricardo Barros
Wigberto Tartuce

1 vaga •

Enio Bacci
JoanaDarc

Marcelo Déda
Marta Suplicy

Severino Alves
Teima de Souza

Vânio dos Santos
WoIney Queiroz

PPB

Celso Russomanno
Cunha Lima
Ricardo Izar
Valdenor Guedes

GilneyVI8na
Ivan Valente
Jaques Wagner
Sérgio Carneiro

PTB

1 vaga

PSB

Raquel Capiberibe

PV

A1cione Athayde
Femando Ribas Carli
Herculano Anghinetti

Ushitaro Kamia

Adão Pretto
Geraldo Pastana
Gervásio Oliveira
Nilmário Miranda

Duilio Pisaneschi

1 vaga

PTB Fernando Gabeira 1 vaga

PPS

Antonio Balhmann Colbert Martins

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

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Silas Brasileiro - PMD8IMG
l' Vice-Presidante: Regina Uno - PMDBlAC
2l! Vice-Presidente: Luciano Pizzatto - PFVPR
32 Vice-Presidente: Celso Russomanno - PPBlSP

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

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: José Borba - PTBlPR
12 VIC9-Presidente: Osvaldo Biolchi - PTBlRS
2l! VIC9-Presidente:
32 VIC9-Presidente: Femando Zuppo - PDT/SP

TItulares Suplentes

PFL

Rodrigues Palma
VlC9llte Çascione

PSB

Nilson Gibson

PL

Pedro Canedo

TItulares

PFL

Israel Pinheiro
Roberto Jefferson

1 vaga

Luiz Buaiz

Suplentes

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

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio
Eduardo Barbosa
Osvaldo Biolchi
Welson Gasparini
1 vaga

Carlos Magno
Cesar Bandeira

Darci Coelho
Oscar Andrade

Roberto Pessoa

Ademir Lucas
Ceci Cunha

José de Abreu
2 vagas

Bloco (PMDB, PRONA)Ciro Nogueira
Laura Cameiro
Luciano Pizzatto
SameyFilho
Silvemani Santos

Aroldo Cedraz
José Carlos Aleluia

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Vic Pires Franco

Antônio Brasil
José Chaves
Tete Bezerra
Wilson Cignachi

Barbosa Neto
Carlos Nelson

Henrique Eduardo Alves
Marcelo Teixeira



PPB PTB

João Meneies
Simão Sesslm
1 vaga

Prisco Viana Walter Pinheiro (PT)
Ricardo Izar

2 vagas
Gilvan Freire

PSB

1 vaga

1 vaga

PL

Eiseu Moura Pedro Canedo

SecretárIo: Ronaldo de Oliveira Noronha
Telefones: 318-7071fJ18-7073 fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Eraldo Trindade - PPBlAP
111 Vlce-Preeidente: Osmar Leitão - PPBIRJ
2" VIce-Presidente: Luiz Eduardo Greenhafgh - PT/SP
3° VIce-PresIdente: Luiz Alberto _ PTIBA

THu~~ Sup.n~

PFL

Bloco (PT, PDT, PedoB)

Alzlra Éwerton
RávloAms
JoeéAnIbal
José Thomaz Non6
S8b8stIão Madeira

Bloco (PMDB,PRONA)

Femando Zuppo
José Machado
Luiz Mainardi

Pedro Valadares

Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Ricardo Rique

1 vaga

Fábio Feldmann
Koyu lha

Luiz Carlos Hauly
Renato Johnsson

Veda Crusius

Augusto Nardes
Cunha Uma

Francisco Domel/es
Mário CavaUazzi

Adauto Pereira
Arolde de Oliveira

Carlos Melles
José Melo

José Múcio Monteiro
Manoel Castro

Antonio Balhmann (PPS)

PPB

PSDB

Bloco (PMDB, PRONA)

AntOnio do Valle
Edison Andrino
Odacir Klein
Paulo Rltzel

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

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

PTB

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

José Coimbra

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
1 vaga

Airton Dipp
Marcelo Déda
Marcia Cibilis VIana
1 vaga

PL

Agnelo Cueiroz (PCOOS) Padre Roque(PT)

Secretário: Marcio Marques de Araujo
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Robson Tuma - PFLJSP
111 Vice-Presidente: Luiz Braga - PFLA3A
211 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti - PPBlMG
311 VICEl-Presidente: Antônio do Valle - PMDBlMG

THulares Suplentes

PFL

Jorge Wilson
Noel de Oliveira

2 vagas

5 vagas

Ayres da Cunha
DoIores Nunes

Marilu Guimarães
Mário Assad
SameyFilho

DelfIm Netto
Lamartine PoeeIIa

Moacyr Andrade
1 vaga

Pedrinho Abrão

1 vaga

João Paulo
Luiz Eduardo GreenhaJgh

Paulo Rocha
1 vaga

PTB

PSB

PPB

PSDB

Fernando Zuppo
Ned90n Mlcheletl
NlImárlo Miranda
Valdecl Oliveira

1 vaga

DeVe/asco
Maurrcio Requl!o
Roberto Va/adão
(1 vaga)

Eraldo Trindade
Jair BoIsonaro
José Unhares
Osmar Leitão

AIdlr Cabral
Carlos MelIes
Talvane Albuquerque
Vllmar Rocha
1 vaga

Bloco PT, PDT, PedoB
PSB

Fernando Lopes
Hélio Bicudo
Luiz Alberto
Luiz Eduardo Greenhalgh

Fernando Ferro
Nilmário Miranda

Pedro Wilson
Ricardo Gomyde

Sérgio Guerra

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

1 vaga



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: José Jorge - PFUPE
12 VICe-Presidente: Paulo Bornhausen - PFUSC
2l! Vice-Presidente: Esther Grossi - PTIRS
32 Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada - PSDBlMG

Titulares Suplentes

PFL

Darcísio Perondí
Hélio Rosas

Orcino Gonçalves
Paulo Ritz~

Sílvio Pessoa
2 vagas

Suplentes

Edson Silva
João Almeida

Luciano Castro
Mareio Fortes

Mário Negromonte
Paulo Mourão

Vittorio Medioli

Antônio Geraldo
Benito Gama

Carlos Alberto Campista
José Carlos Vieira

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Reinhold Stephanes
Silvernani santos

PFL

PSDB

Bloco (PMDB, PRONA)

Antonio Kandir
Arnaldo Madeira
Luiz Carlos Hauly
Max Rosenmann
Roberto Brant
Silvio Torres
Veda Crusius

Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcian~lo

NeifJabur
Pedro Novais
1 vaga

Titulares

Augusto Viveiros
José Lourenço
Júlio César
Manoel Castro
Maurício Najar
Osório Adriano
Saulo Queiroz
1 vagaBetinho Rosado

Eraldo Tinoco
Jairo Carneiro

Osvaldo Coelho
Raul Belém

1 vaga

Mareus Vicente
Marinha Raupp

Osmânio Pereira
2 vagas

PSDB

Ademir Lucas
Alexandre santos
Bonifácio de Andrada
Marisa serrano
Nelson Marchezan

Bloco (PMDB, PRONA)

Rávio Ams (PSDB) Djalma de Almeida casar
Gastão Vieira José Luiz Clerot
João Matos Lídía Quinan
João Thomé Mestrinho Rita Camata
Maria Elvira 1 vaga

José Jorge
José Melo
Mauro Fecury
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Lima

PPB PPB

Bloco (PT, PDT, PCdaB)

Eurico Miranda
Iberê Ferreira
Ricardo Gomyde (PCdoB)
Severiano Alves (PDT)
1 vaga

Augusto Nardes
EmnioAssmar
José Unhares

Márcio Reinaldo Moreira
Wagner do Nascimento

Delfim Netto
Fernando Ribas carli
FetterJúnior
Francisco Dorn~les

Jurandyr Paixão
(1 vaga)

Felipe Mendes
Herculano Anghinetti

Laprovita Vieira
Roberto Campos

2 vagas

PTB

Coriolano Sales
Fernando Torres (PSDB)

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

Nedson Mich~eti

Otávio Rocha (PSDB)

PTB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Basnio Villani (PSDB)
Firmo de Castro (PSDB)
Osmar Leitão (PPB)
Vania dos santos
Zaire Rezende (PMDB)
1 vaga

Aldo Arantes
Eurfpedes Miranda

Marta Suplicy
Paulo Bernardo

Fernando Gonçalves

Esther Grossi
Padre Roque
Pedro Wilson
Wolney Queiroz

Sebastião Madeira (PSDB)

PSB

Alexandre cardoso

PL

1 vaga
Felix Mendonça
Israel Pinheiro

PSB

2 vagas

Alvaro Valle

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
T~efones:318-6900/69051701117012

Eliseu Moura
João Colaço

PL

1 vaga

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Germano Rigotto - PMDBlRS
12 VICe-Presidente: Neif Jabur - PMDBlMG
2l! Vice-Presidente: Fetter Júnior - PPBlRS
32 VICe-Presidente: Júlio César - PFUPI

José Augusto

PPS

Pímentel Gomes

Secretária: Maria Linda Magalhães
Telefones: 318-69601698916~55

Pimentel Gomes

José Augusto



COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E CONTROLE

Presidente: Paulo Bernardo - PT/PR
12 VICe-Presidente: MIton Temer - PTIRJ
22 VICe-Presidente: MárciaFortes - PSOBlRJ
3lI VICe-Presidente: Paulo Bauer - PFUSC

TItulares Suplentes

PFL

Eliseu Resende
Eraldo Tinoco
José Santa de Vasconcellos

PSDB

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Oilso Sperafico
Renato Johnsson
SaJomão Cruz

José Car10s Coutinho
JúlioCesar

Raimundo Santos

Mareio Fortes
4 vagas

Affonso Camargo
Álvaro Gaudêncio Neto
JairoAzi
Paudemey Avelino
Paulo Bauer

Ayrton Xerez
Candinho Mattos
João Leão
Máreio Fortes
RorrmeI Feijó

PSDB

José Mendonça Bezerra
Lima Netto

Paulo Cordeiro
SameyFilho

Ursicino Queiroz

Alexandre Santos
Arthur Virgílio

3 vagas

Bloco (PMDB, PRONA)

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

PPB

Fausto Martello
RomeI Anízio
SaJatiel Carvalho
Vadão Gomes

Alberto Silva
Edinho Bez

Simara Ellery
1 vaga

AávioOerzi
Francisco Silva

João Iensen
JoséJanene

Bloco (PMOB, PRONA)

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

Freire Júnior
Moreira Franco

Odacir Klein
Paulo Lustosa

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Fernando Ferro
José Maurício
Luciano Zica
Luiz Al>erto

Airton Oipp
Alcides Modesto

Haroldo Lima
Walter Pinheiro

PPB PTB

PSTU

Linclberg Farias 1 vaga

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

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Vadão Gomes - PPBlSP
1l! VIce-Presidente: Fausto Martello - PPBlSP
22 VICe-Presidente: Renato Johnsson - PSOBIPR
3lI VICe-Presidente: Antonio Feijão - PSOBlAP

TItula.... Suplentes

PFL

1 vaga

José Borba

Abelardo Luplon
Euler Ribeiro

João Mellão Neto
Jorge Khoury

José Lourenço
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira
Ney Lopes

Paulo Bauer
Roberto Fontes

PSDB

PSB

Pedrinho Abrão

Eduardo Campos

AleI/r Cabral
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Benito Gama
Claudio Cajado
Leur Lornanto
Osmir Lima
Osvaldo Coelho
Werner Wanclerer

PSD

Zé Gomes da Rocha Marquinho Chedid

Secretária: VaIda D. S. Lobo
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Neiva Moreira - POTIMA
12 VICe-Presidente: Matheus SChmidt - POTIRS
22 VICe-Presidente: Jorge Wilson - PMDBIRJ
3!1 VICe-Presidente: José Teles - PPBlSE

TItula.... Suplentes

PFL

1 vaga

Adylson Motta
Car10s Airton

DiIceu Sperafico
1 vaga

VICente Cascione

PTB

PSB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Arlindo Chinaglia
Cidinha Campos
Fernando Ferro

Humberto Costa

Valdemar Costa Neto (PL)

AIcIo Rebelo
Fernando Lopes
Mário de Oliveira (PPB)
Paulo Bernardo

Luiz Fernando
Mareio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Correa

1 vaga

Carlos Alberto Campista
DoIores Nunes

Antônio Jorge
Elton Rohnelt

Arthur Virgílio
Franco Montoro

Aloysio Nunes Ferreira
Alvaro Valle (PL)



Bloco (PT,PDT, PCdoB)

Eduardo Barbosa
Elias Murad

Ezidio Pinheiro
Jovair Arantes

Salvador Zimbaldi
Wilson Braga

2 vagas

Armando Costa
Carlos Mendes

Genésio Bernardino
Laire Rosado
Tete Bezerra

Zaire Rezende

Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Viveiros
Jaime Femandes

Laura carneiro
Rogério Silva

RoIand Lavigne
Talvane Albuquerque

2 vagas

Adhemar de Barros Filho
Célia Mendes

Eurico Miranda
Moacyr Andrade

Pedro Correa
Robério Araújo

1 Vaga

PPB

PSDB

Bloco (PMDB, PRONA)

Amon Bezerra
Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Roberto santos
Tuga Angerami

Armando Abnio
Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
José Aldemir
Lfdia Quinan
RitaC8mata
saraiva Felipe

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jair Soares
Jofran Frejat
José Linhares
Lamartine PossUa
Nilton Baiano

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

Aldo Rebelo
carlos cardinal
Eduardo Jorge
José Genofno
Luiz Gushiken

Tllden santiago
1 Vaga

Elias Murad
Feu ROSl:J

João Leão
JoséAnibal

Nilton cerqueira
Welson Gasparini

Zulaiê Cobra

Arnaldo Faria de Sá
Celson Russomanno

João Pizzolatti
Jofran Frejat

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende

saJatiel carvalho

PTB

PPB

Bloco (PMDB, PRONA)

Adelson Salvador
A1cesteAlmeida
Confdcio Moura
Edison Andrino

E1evaIda Grassi de Menezes
Fernando Diniz

João Alberto
João Magalhães

Haroldo Lkna
Hélio Bicudo
Joanad'Arc
Matheus Schmidt
Neiva Moreira
Paulo Delgado
Sandra Starling

Adyfson Motta
Carlos Airton
Cunha Bueno
Jair BoIsonaro
José Teles
Robério Araújo
Ushitaro Kamia

Hilário Coimbra
Itamar Serpa
Jayme santana
José Thomaz Nonô
Paulo Mourão
Renan Kurtz (PDT)
(1 vaga)

De Velasco
Genésio Bemardino
Jorge Wilson
Maria da ConceiçãoTavares(Pl)
NeWdeCor*>
Paes de Andrade
2 vaga

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
A1dir cabral Telefones: 318-7016 a 7021 Fax: 318-2156

Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Francisco Rodrigues Arlindo Vargas
Leopoldo Bessone José Coimbra

PSB

Pedro Valadares 1 vaga

PL

Antonio Ueno (PFL) Moises Upnik

PPS

Maria Valadão (PTB) Augusto carvalho

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

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMfuA

Presidente: Roberto santos - PSDBlBA
111 VICe-Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
2l! VICe-Presidente: Eduardo Jorge - PT/SP
311 VICe-Presidente: Arnaldo Faria de Sá - PPBlSP

TItulares SUplentes

PFL

Ayres da Cunha

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

Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson

VICente André Gomes

Luiz Buaiz

Pimentel Gomes

Agnelo Queiroz
Chico Vigilante
Jair Meneguelli

João Fassarella
Milton Mendes

Pedro canedo (PL)
Silvio Abreu

PTB

Sergio Arouca (PPS)
1 vaga

PSB

José Pinotti

PL

Antonio Joaquim Araujo

PPS

José Augusto



COMISSÃO DE TRABAUfO, pE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PUBLICO

Presidente: Pedro Henry - PSDBIMT
12 Vice-Presidente: Jovair Arantes - PSDBlGO
2!l VIC&Presidente: Jaime Martins - PFU MG
3!l VIC&Presidente: Jair Meneghelli - PT/SP

TItulares Suplentes

PFL

Bloco (PUDB, PRONA) Bloco (PMDB, PRONA)

Jaime Martins
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
José Carlos Vl9ira
Mendonça RIho
1 vaga

Jovair Arantes
Luciano Castro
Marcus VlC6I1te
PedroHenry
Wilson Braga

Armando Costa
Geddel Vieira Lima
Maurfcio Requião
Noel de Oliveira
Paulo Rocha (PT)

PSDB

PPB

Augusto Farias
João Ribeiro

Maurício Najar
RobsonTuma

Valdomiro Meger
Vllmar Rocha

Alberto GoIdrnan
Arnaldo Madeira
Osmânio Pereira

Sebastião Madeira
1 vaga

Confúcio Moura
Pinheiro Landim

sandro MabeI
2 vagas

TItulares

Antônio Geraldo
Jaime Fernandes
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Paulo Gouvêa
Rogério Silva
Talvane Albuquerque
1 vaga

Antonio Joaquim
Fernando Torres
Feu Rosa
Marcelo Teixeira (PMDB)
Mário Negromonte
Nilton Cerqueira
Roberto Rocha
Vrttorio Medioli

Alberto Silva
Barbosa Neto
Car10s Nelson
Edinho Araújo
Moreira Franco
Ricardo Rlque
Ronaldo Perim

Suplentes

PFL

Affonso Camargo
E1iseu Resende

Francisco Coelho
JoséEgydio

José Santana de Vasconcellos
Luiz Durão

Murilo Pinheiro
MussaDemes

ZIa Bezerra

PSDB

Anlbal Gomes
, Basílio Villani

Candinho Mattos
Danilo de Castro

Marisa Serrano
Nestor Duarte

2 vagas

Carlos ApoIlnário
Hermes Parclanello

José Chaves
Marcos Uma

NeifJabur
Oscar GoIdoni

Roberto Paulino

Bloco (PT. PDT, PCdoB)

PPSAgnelo Queiroz (PCdoB)
Benedito Domingos
Wigberto Tartuce
1 vaga .

Chico Vigilante
Jair Meneguelli
José Pimentel
Miguel Rossetto

Sérgio Arouca (PPS)

Domingos Leonelli

Milton Mendes (PT)

Arnaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

2 vaga

Car10s Santana
Maria Laura
Renan Kurtz

Waldomiro Roravante

PTB

Osvaldo BioIchi

PSB

1 vaga

PL

Inácio Arruda (PedoB)

PUN

Benedito Guimarães
Célia Mendes
Davi Alves Silva
Felipe Mendes
Aávlo Derzi
Francisco Silva
JoãoTota

Bloco (PT, PDT, PCdoS)

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

PTB

Fausto Marte/lo
José Teles

Mário de Oliveira
Nilton Baiano
Osmar Leitão

Simão Sessim
1 vaga

DéroioKnop
Gilney Viana

HarokIo sabóia
Jandira FeghaJi

José Maurício
Paulo Delgado

1 vaga

1 vagaBosco França

Secretária: Talita Veda de Almeida
Telefones: 318-6987/69901700417007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Edinho Araújo - PMDBlSP
12 VIC&Presidente: Mário Martins - PMDBlPA
2!l VIC&Presidente: Ricardo Rique - PMDBlPB
32 Vice-Presidente: Oscar Andrade - PFURO

Chico da Princesa
Duilio Pisaneschi

Gonzaga Patriota

PhHemon Rodrigues (PTB)

PS8

PL

Leopoldo Bessone
Maria Valadão

1 vaga

Remi Trinta



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NV 2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOV~REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUlÇAO FEDERAL"
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposição: PEC-2195

Presidente: saulo Queiroz (PFL)
111 VICe-Presidente: Jairo carneiro (PFL)
311 VIC9-Presidente: Adylson Motta (PP8)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMD8)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)

Presidente: Sandro Mabel (PMD8)
1li VICe-Presidente:
2l! VICe-Presidente: Nelson Otoch (PSD8)
32 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

TItulares

PPS

Leônidas Cristino

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

Titula....

Bloco (PFLIPTB)

Átila Uns
Jairo carneiro
Paulo Heslander
saulo Queiroz

PMDB

1 vaga

Suplentes

Ciro Nogueira
Cláudio cajado

José Rocha
Nelson Marquezelli

1 vaga

Autor: Ricardo Herácllo
e outros

Proposição: PEc-9J9S

Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

carlos Alberto Campista
Corauci Sobrinho
Roberto Pessoa

2 vagas

Ciro Nogueira
Cláudio cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

PMDB

Hermes Parcianello
2 vagas

Sandro Mabel
2 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

PPB

Armando Costa
Moreira Franco
Zaire Rezende

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

PPB

Roberto Balestra
2 vagas

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706317066

Adylson Motta Flávio Derzi
Márcio Reinaldo Moreira Jarbas Lima
Prisco Vuma 1 vaga Alexandre santos

PSDB Nelson Otoch

Antônio carlos Pannunzio Antônio Baltvnann
Arthur Virgílio Welson Gasparini

Fernando Ferro

PT José Pimentel

Hélio Bicudo Marcelo Déda
Milton Temer Sandra Starling

1 vaga

PDT

Coriolano Sales Enio Bacci

Bloco (PLlPSD/PSC)
Pedro Canedo

Eujácio Simões 1 vaga

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Alexandre cardoso

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-687417067

1 vaga

PSDB

Ceci Cunha
Eduardo Coelho

PT

João Coser
Milton Mendes

PDT

José Mauricio

Bloco (PLlPSDJPSC)

Eujácio Simões

Bloco (PSBlPMN)

Ushitaro Kamia (PP8)



COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSmUlçÃO NSl17195, QUE

-ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (AXANDO EM NO MrNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC-17195 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
2l! Vice-Presidente: CUnha Lima (PPB)
3l' Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

TItulares Suplentes

PFLJPTB

PFL

Bloco (PUDB, PSD, PSL)

Adelson Salvador
Antônio Brasil

Gonzaga Mota
Hélio Rosas

2 vagas

Presidente: Franco Montoro (PSDB)
1ll VICe-Presidente: Paes Landim (PFL)
2l! VICe-Presidente: Eduardo Jorge (PT)
3ll VICe-Presidente: Israel Pinheiro (PTB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)
Sub-Relator: Bonifácio de Andrada (PPB)

TItulares Suplentes

Aldir Cabral
Francisco Rodrigues (PTB)

José Múcio Monteiro
Reinhold Stephanes

Roberto Pessoa
Silvemani Santos

Comuci Sobrinho
Laura Cameiro
Paes Landim
Paudemey Avelino
saulo Queiroz
Vilmar Rocha

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

Aroldo Cedraz
José Coimbra

José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes

PMoa

carlos Melles
Hilário Coimbra
Osmir Uma
Paulo Gouvêa

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Antônio BrasH
2 vagas

~edito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

Carlos ApoIinárlo
Carlos Nelson

Genésio Bemardino

PPB

Carlos Airton
EmílioAssmar

Pedro Valadares (PSB)

PSDB

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

PSDB

Aloysio Nunes Ferreira
Arthur Virgílio

Roberto Santos
Zulaiê Cobra

2 vagas

Cunha Lima (PPB)
Roberto Brant

João Paulo
1 vaga

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

PT

Carlos Santana
1 vaga

Eduardo Jorge
Haroldo Uma
João FassarelJa
Pedro Wilson
1 vaga

Esther Grossi
José Genoíno
Luiz Gushiken
Paulo Delgado

1 vaga

PPB

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Nilson Gibson

secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, 8aIa 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSÕES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N9 2O-A, DE 1995, QUE "ESTABELECE
O PARLAMENTARISMO".

Bloco (PLJPSD/PSC)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11, Sala 168-A
Telefones: 318-70611318-7059

Airton Dipp

1 vaga

Proposição: PEC 2O-A195

PDT

~nio Baccl

Eujácio Simões

Autor: Eduardo Jorge

Adylson Motta
Cunha Bueno
Gerson Peres
Jair Soares
Prisco Vaana

Israel Pinhero

A1mino Affonso

Welinton Fagundes

5 vagas

PTB

Arlino Vargas

PSB

Fernando Gabeira (PV)

PFL

Pedro Canedo



EdinhoBez
João Henrique

Pedro Novais
Saraiva Felipe
Simara Ellery

1 vaga

Agnelo Queiroz
Airton Dipp

Arlindo Chinaglia
José Pimentel

Paulo Rocha

Álvaro GaudêrlCio
Claudio Cajado

Inocêncio Oliveira
JairoAzi

Magno Bacelar
Wemer Wanderer

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

B.Sá
Mário Negromonte

Salomão Cruz
Veda Crusius

PSDB

Bloco (PMDB, PSD,PSL)

Presidente: José Lourenço (PFL)
1Q VICe-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)
2!' VICe-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
3Q VIC&Presidente:
Relator: Arnaldo Madeira (PSDB)

titulares Suplentes

PFL

Antõnio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira
Edson Silva
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Armando AbRio
Darcisio Perondi
Djalma de Almeida Casar
Etevalda Grassi de Menezes
Ronaldo Perim
Sandro MabeI

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jair Meneguelli
Jandira Feghali
Matheus Schmidt

A1dir Cabral
José carlos Vieira
José Lourenço
Manoel Castro
Osório Adriano
Ursicino Queiroz

Alzira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio

GilneyViana
Ivan Valente

Adroaldo Streck
Finno de Castro

1 vaga

PT

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Corauci Sobrinho
Ellseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
Robério Araújo

Bloco (PMDBlPSDlPSUPSC)

Henrique Eduardo Alves
2 vagas

Fernando Ferro
Sandra Starling

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N222 DE 1995, EUMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposição: PEe-22195 Autor: José Janene

Presidente: Mend~ Filho (PFL)
1Q VIC&Pr~te: Saulo Queiroz (PFL)
2!' VICEl-Presidente: Eurico Miranda (PPB)"
3Q VIC&Presidente: Paulo Feij6 (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

Koyu lha
Nelson Marchezan
1 vaga

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

Mendonça F~ho

Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
1 vaga

PDT PPB

Matheus SChmidt

1 vaga

PSB

Coriolano Sales

Gervásio Oliveira

Amaldo Faria de Sá
Gerso Peres
Jair Soares
Mário cavallazzi
Roberto Campos

Jair BoIsonaro
José Teles

Laprovita Vieira
2 vagas

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

secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 33-H, DE 1995, QUE "MODIFICA O SISTEMA

DE PREVID~NCIA SOCIAL, ESTABELECE
NORMAS DE TRANSiÇÃO E DÁ

OUTRAS PROVID~NCIAS.
SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL

EM 10-10-97
Proposição: PEe- 33195 Autor: Poder Executivo

PTB

Roberto Jefferson

PSB

Alexandre cardoso

PL

Luiz Buaiz

Arlindo Vargas

José Pinotti

Eujácio Simões



COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSmulÇÃO NR 34-A,
DE 1995, QUE "ALTERA OS PARÁGRAFOS
PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO DO ART.

53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Propoalçio: PEC 34195 Autor: Domingos Dutra. Outros
Presldente: AntOOlo Carlos Pannunzlo (PSDB)
12 Vice-Presidente: Edson Silva (PSOB)
22 VJde-Preeldante: Si\as Brasileiro (PMDB)
3!l Vice-Presidente: José Genolno (PT)
Relator. Jaime Martins (PFL)

TItula.... Suplentes

PFL

Álvaro Gaudênlo Neto
Elton Rohnelt

Francisco Horta
Oscar Andrade

Sérgio Barcellos
Talvane Albuquerque

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Bloco (PFUPTB)

SUplentes

Ushl1aro Kamia
2 vaga

Gonzaga Patriota

Lael Varella
Luciano Pizzatto

Philemon Rodrigues
1 vaga

PSB

A1m1no Affonso

Affonso Camargo
Chico da PrIncesa
Laura Carneiro
Paulo Bornhausen

Bloco (PMDBlPSlWSUPSC)

Jorge Wilson (PPS)
Remi Trinta

1 vaga

PL

Eujáclo Simões Welinton Fagundes
secretária: Angélica Ralho
Local: Serv. Com. Especiais. Anexo li. Sala 169-B
Telefone: 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL
DESnNADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 40, DE 1995, QUE "ALTERA A REDAÇÃO

DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR UMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBUCA"

Propoalção: PEe-tCW5 Autor: Marqulnho Chedld

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 VICe-Presidente: Alberto Sifva (PMDB)
22 VICe-Presidente:
3!l VICe-Presidente: Leõnidas Cristino (PSDB)
Relator:

TItula....

Bloco (PPBIPL)

Nilton Baiano
2 vagas

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

Barbosa Neto
Freire Júnior

Udson Bandeira
3 vagas

Bonifácio de Andrada
Itamar Serpa

Nestor Duarte
Sebastião MadeIra

Silvio Torres
1 vaga

PSDS

Alzlra Éwerton
AntOnio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada
Edson Silva
Nelson Marchezan
Nestor Duarte

Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Carneiro
José Carlos VIeira
Laura Carneiro
Ney Lopes

Confúcio Moura
JoAo Thomé Mestrlnho
José Luiz C1erot
Silas Brasileiro
SOvio Pessoa
1 vaga

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Aldo Rebelo
Humberto Costa
José Genofno
José Mauricio
Luiz Eduardo Greenhalgh

PPB

Aldo Arantes
Cldinha Campos
Fernando Ferro

Hélio Bicudo
João Paulo

PSDB

AntônIo Carlos Panm.mio
L90nidas Crlstino
Mário Negromonte

PT
C8rIoe Santana
Joio Coser

Arnaldo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vrttorio Medioli

Alcides Modesto
João Paulo

PSB
Raquel C8p1berlbe 1vaga

SecretárIa: AngeIa Mancu80
Local: Serv. Com. EIpeclaIs - Anexo li - 8aIa 169-B
Telefones: 318-687417062

Adhemar de BaITOl Filho
AIclone Athayde
CunhlLma
IbrahIm AbI·AckeI
PrllCOVIana

PTB

Rodrigues Palma

Geraon Perea
4 vagas

Philemon Rodrigues

PDT
Seraflm Venzon Vicente André Gomes



José Egydio

Suplentes

José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murila Pinheiro
Paulo Heslander

2 vaga

Marta Suplicy
Milton Mendes

1 vaga

Alcione Athayde
Jarbas Uma

Rogério Silva (PFL)
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

PT

PPB

PSDB
Herculano Anghinetti (PPB)

Mário Negromonte
Nélson Otoch

Sebastião Madeira

PUDB

Bloco (PFLIPTB)

DeVe/asco

Titulares

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Augusto Viveiros
carlos Magno
José Carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

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

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

Gonzaga Patriota

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

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

PDT
Euripedes Miranda Magno Bacelar (PFL)
Wilson Braga (PSDB) Silvio Abreu

Bloco (PUPSOIPSC)

Bloco (PSBIPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Ricardo Gomyde Haroldo Uma

Secretária: Ângela MarlCuso
Local: Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- Sala 169-B
Te/efones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EiiiiENDA À CONSmUlçÃO N257,

DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
ARTIGO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E

SEGUNDO, E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposição: PEC-S7J95 Autor: Emerson Olavo

Presidente:
111 VICe-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
2!1 VICe-Presidente: José de Abreu (PSDB)
3l! VICe-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Lira (PFL)

Suplentes

Coriolano Sales

Confúcio Moura
2 vagas

Benedito Guimarães
2 vagas

2 vagas

RávioArns
Paulo Mourão

1 vaga

PT

PDT

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PFLIPTB)

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Uma
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBJPSD/PSL)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N243-A, DE 1995, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(ALISTAMENTO ELEITORAL)

Proposição: PEc-43195 Autora: Rita Camata e outros

Presidente:
111 VICe-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
2!1 VICe-Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
3l! Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Titulares

Alceste Almeida
Chicão Brígido
Wagner Rossi

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

Aécio Neves
Nelson Marchezan
Rómmel Feijó

Dumo Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
1 vaga

Matheus Schmidt

João Fassarella
João Paulo

PSB
Gonzaga Patriota 1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇ~O

N2 46, DE 1991, QUE "INlROOUZ MODlFlCAçOES
NA ESTRUTURA POLICIAL"

Proposição: PEc-46191 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
111 VICe-Presidente: José Rezende (PPB)
2!1 VICe-Presidente:
311 VICe-Presidente: Fausto MarteJlo (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)



Titulares

Bloco (PFlJPTB)

Aracely de Paula
Benedito de Ura
Vanessa Felippe
1 vaga

PMDB

Mauro Lopes
Orcino Gonçalves
1 vaga

PPB

A1zira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

PSOB

José de Abreu
Vicente Arruda

PT

João FassareIla
Sandra Starling

POT

Matheus Schmidt

Suplentes

Júlio César
Maria Valadão

Mendonça Filho
Roberto Fontes

Darcísio Perondi
Udson Bandeira

1 vaga

3 vagas

Celso Russomanno
1 vaga

João Paulo
1 vaga

Coriolano Sales

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

BasílioVillani
Salatiel Carvalho
3 vagas

Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
1 vaga

Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

PMOB

PPB

PSOB

PT

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

4 vagas

João PizzoJatti
Roberto Campos

3 vagas

Cunha Uma (PPB)
Marconi Periflo

2 vagas

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ni
81-A, DE 1995, QUE HCRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUS1"fVEIS ÚQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPET~NCIADA UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVID~NCIASH

Proposlçio: PEc-a1JS15 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente:
2'1 VICe-Presidente: Mario Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 {QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 82-A,
DE 1995, QUE HACRESCENTA DISPOSrnVo
AO ART. 195 DA CONSTITUiÇÃO FEDERALH

(RECURSO DA SEGURIDADE SOCIAL AO SUS)

Proposiçio: PEC 82195 Autor: cartos Mosconi e OUtros

Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
12 VICe-Presidente: Darcfsío Perondi (PMDB)
2'1 Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
32 VICe-Presidente: José Pinotti (PSB)
Relator: Ursicino Queiroz (PFL)

Bloco (PLJ'PSI)JPSC)

Eujácio Simões

TItulares

Bloco (PFlJPTB)

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

1 vaga

Suplentes

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia

Uma Netto
Murila Pinheiro

Werner Wanderer
2 vagas

POT

José Maurício
1 vaga

PCdoB

Haroldo Uma

PSB

Pedro Valadares

PL

Francisco Horta

Airton Dipp
Fernando Lopes

Socorro Gomes

1 vaga

Eujácio Simões



Titulares

Francisco Coelho
José Loureenço
Paes Landim
Reinhold Stephanes
Rogério Silva
saulo Queiroz
Urscino Queiroz

Amon Bezerra
Carlos Mosconi
ceci Cunha
Nelson Marchezan
Osmânio Pereira
Roberto Santos

PFL

PSDB

Suplentes

Antônio Geraldo
Ayres da Cunha

Carlos Alberto Campista
Euler Ribeiro

Magno Bacelar
Osório Adriano

Paulo Bauer

Alexandre Santos
Eduardo Barbosa

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Márcia Marinho
Pedro Henry

Presidente: Carlos Alberto
12 Vice-Presidente:
2ll VICe-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

TItulares

Bloco (PFUPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro
Osmir Lima

PMDB

Elcione Barbalho
Olávio Rocha (PSDB)
1 vaga

PPB

Suplentes

Mauro Fecury
Eraldo Tinoco

Roberto Pessoa
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

PL

Pedro Canedo Luiz Buaiz
Secretário (a): Erles Janner
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefone: 318-7063

PPB

Adhemar de Barros Filho Pedro Correa
Jofran Frejat 4 vagas
José Unhares
Odelrno Leão
Wagner do Nascimento

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEc-84191 Autor: Nlclas Ribeiro

Bloco (PMDB, PRONA)

Wilson Braga

Aécio Neves
1 vaga

Gerson Peres
2 vagas

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Suplentes

Adão Pretto
Alcides Modesto

Bloco (PFUPTB)

Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues

Bloco (PSBlPMN)

Adelson 5aIvador (PMDB) 1 vaga

Bloco (PUPSD/PSC)

Francisco Rodrigues (PPB) 1 vaga

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

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: PEe-B9I95 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
2ll Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator:

TItulares

Paulo Rocha
1 vaga

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

Wolney Queiroz

Antônio Feijão
Arthur Virgílio

PDT

PT

PSDB

Agnelo Queiroz
Carlos Santana
Chico Vigilante
Eduardo Jorge

Enio Bacci

Chicão Brigido
Confúcio Moura

Lídia Quinan
Simara Elleryy

Teté Bezerra

Robertto Jefferson

Raquel Capiberibe

PTB

PDB

Fernando Gonçalves

Armando Abílio
Carcisio Perondi
EtevaJda Grassi de Menezes
Maria Elvira
Pinheiro Landim

Airton Dipp
Alcides Modesto
Arlindo Chinaglia
Humberto Costa
Jandira Feghali

José Pinotti



Valdomiro Meger Raimundo Santos
1 vaga Zlla Bezerra

Bloco (~MDEWSD/PSL)

Adelson Salvador Roberto Paulino
Bosco França (PMN) 2 vagas
1 vaga

Wagner Rossi

Cunha Uma
Francisco Silva
Lamartine Posella

.Bloco (pPBlPL)

PSDB

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

Augusto Farias
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Soares
Jarbas Lima
Prisco Viana

Nelson Otoch
Renato Johnsson
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PPB

A1zira Ewerton (PSDB)
Ricardo Izar

Roberto Balestra
2 vagas

PSDB

Danilo de Castro
Luiz Piauhylino

Wilson Braga
1 vaga

Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra
1 vaga

Luiz Mainardi
1 vaga

PT

PDT

Fátima Pelaes
OIávio Rocha

Salomão Cruz

Milton Mendes
1 vaga

José Genoíno
Marcelo Dada
Milton Mendes

~nio Bacci
SiMoAbreu

PT

Miguel Rossetto
Nedson Micheleti

Pedro Wilson

PDT

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

Haroldo Urna

Gonzaga PatrIota

COOfúclo Moura
lvandro Cunha Lima

1 vaga

AntOnio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
1 vaga

PCdoB

Bloco (PlJPSDJPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

De Velasco

Aldo Arantes

Nilson Gibson

secretária: Mariene Nassif
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISsAo ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAo

N2 128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇAo À
ALfNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CONSTlTUIÇAO FEDERAL"
(ACUMULAçAO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)
Proposlçio: PEe-128195 Autor: NIeI.. RIbeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
111 VICe-Presidente: Fernando GonçaJves (PTB)
2!1 VICe-Presidente: Adylson Motta (PPS)
3!1 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFlJPTB)

Fernando Gonçalves
Luiz Moreira
RoIand Lavigne
Vanessa Felippe

Bloco (PMDBlPSD/PSIDSC)Hélio Rosas
Marcos Urna

Mário Martins
3 vagas

Luiz Durão

AntOnio dos Santos
Átila Uns

Benedito de Ura
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

PMDB

1 vaga

PSB

Alexandre cardoso 1 vaga

Secretário: SiMo Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706517052"

COMISsAo ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇAo

NR 96, DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇõeS
NA ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Propoalçio: PEC-8fW2 Autor: H6/1o BIcudo
• outros

Cleonâncio Fonseca
Djalma de Almeida César
João Magalhães
José Luiz Clerot
Roberto Valadão

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
111 VICe-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2!1 VICe-Presidente:
3!1 VICe-Presidente: Jarbas Uma (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

TItulares Suplentes

Bloco (pFlJPTB)
Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Paes Landim
VICente C8sci0ne
1 vaga



Bloco (PPBlPL)

Aylson Motta
A1ceste Almeida
Jofrao Frejat

PSDB

C9ciCunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

PT

José Egydio PT
Nilton Baiano GilneyViana Ivan Valente

Robério Araújo 1 vaga Marta Suplicy

PDT

Antônio Feijão 1 vaga Giovanni Queiroz
Amon Bezerra
OIávio Rocha Bloco (PUPSDIPSC)

Elton Rohnelt 1 vaga

Suplentes

Edinho Araújo
Jorge Wilson (PPB)

José Priante
Nicias Ribeiro (PSDB)

Wagner Rossi
1 vaga

Aroldo Cedraz
Eraldo Tinoco

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz (PSDB)
Ursicino Queiroz

1 vaga

PMDB

Bloco (PFLIPTB)

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
JairoAzi
Vicente cascione
3 vagas

Bloco (PSBlPMN)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: servo Especiais - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-7062617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N!l155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGR~FO 12 DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposlçlo: PEe-155193 Au1ora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 VICe-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
2l! VICe-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 VICe-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Femando (PSDB)
1 vaga

Átila Uns
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro

1 vaga

Carlos cardinal

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Luiz Fernando (PSDB)
Olávio Rocha (PSDB)

1 vaga

PDr

PMDB

Arlindo Chinaglla
WaJdomiro Fioravante

Renan Kurtz

Antônio Brasil
Confúclo Moura
João Thorné Mestrinho

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Ana Clara serejo
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NI 133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS IND(GENAS)

Proposlçlo: PEC-133192 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil (PMOB)
12 Vice-Presidente: Jair BoIsonaro (PPB)
2l! VICEl-PresIdente: Roberto Araújo (PPB)
3l! VICEl-Presiderne:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

AIceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)
Vic Pires Franco
1 vaga

PPB
PPB

cartos Airton
JairBolsonaro
Valdenor Guedes

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angerami

PSDB

Benedito Guimarães
Rogério Silva (PFL)

1 vaga

Sebastião Madeira
1 vaga

Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana
1 vaga

Danilo de Castro

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

PSDB

Ezídio Pinheiro



Robério Araújo (PPB)
Vicente Arruda
1 vaga

Hélio Bicudo
Marcelo Dácia
1 vaga

Cidinha Campos
SiMoAbreu

PT

PDT

João Leão
Saulo Queiroz (PFL)

1 vaga

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânlo Pereira
1 vaga

PPB

Alcione Athayde
Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Talvane Albuquerque (PFL)
Wagner do Nascimento

PSDB

B.Sá
Pimentel Gomes

Robério Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

Bloco (PL/PSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima •

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. EspecIaIs -Mexo 11, 5aIa 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçÃO
N2169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREVê

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM NrVEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNICrPIOS PARA
MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE, COM O FINANCIAMENTO DAS REDES
PÚBLICAS ALANTRÓPICAS E CONVENIADAS"
Proposlçio: PEC-16SW3 Auto....: Eduardo Jorge

• WaldIr Pires

PCdoB

Agnelo Queiroz JandiraF~

Secretália: Marlene NassIf
Local: Serv. Com. Especiais, AneXD 11, 5aIa 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçÃO
N2169-A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

ProposIçio: PEC-18iJD5 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcfslo Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz C1erot (PMDB)
2l! Vice-Presidente: José Teles (PPB)
3l! VIce-Presidente: Antonio Carlos Pannunzlo (PSDB)
Relator:

PT

PDT

1 vaga

Pedro Canedo

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

Alexandre Cardoso

Bloco (PSBIPMN)

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Bloco (PUPSDlPSC)

Luiz Buaiz

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Suplentes

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
2l! Vice-Presidente:
Relator: Darcfsio Perondi (PMDB)

Tltul.....

Bloco (PFLJPTB) TItula.... Suplentes

Valdomiro Meger
2 vagas

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PFUPTB)

AntOnio Geraldo
João Mellão Neto

Reinhold Stephanes
Rubem Medina

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Darcfslo Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz C1erot Paulo Ritzel
Marqulnho Chedid Roberto Paulino

Alceste Almeida
Célia Mendes
Rogério Silva
1 vaga

José Teles
2 vagas

Anlbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 vagas

Duílio Pisaneschi
Fátima Pelaes (PSDB)

Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

1 vaga

PMDB

Armando Abílio
Confúcio Moura
Darcfslo Perondi
José Pinottl
Saraiva Felipe
1 vaga

Ayres da Cunha
carlos Magno
JairoAzi
Laura Carneiro
Roberto Jefferson
Ursiclno Queiroz
Vanessa Felippe



Antônio Carlos Pannunzio
Marcus Vicente
1 vaga

Luiz Mainardi
Paulo Bemardo

José Maurício

PSDB

pr

PDr

Arthur Virgílio
Celso Russomanno

1 vaga

José Machado
TIlden Santiago

Matheus Schmidt

Amaldo Madeira
Pedro Henry
Raimundo Gomes de Matos

Marcelo Deda
Maria Laura
Teima de Souza

pr

PDr

João Leão
Marconi Perillo
Rommel Feij6

Ivan Valente
Miguel Rossetto

Waldomiro FIOravante

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li. Sala 169-B
T~efone:318-7~055

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2173 DE 1995, QUE
MODIFICA O CAPfTULO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBUCA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

Proposição: PEc-173J95 Autor: Poder executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
1ll VICe-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2!1 VICe-Presidente:
3ll VICe-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

TItulares Suplentes

1 vaga

Nilson Gibson

Fernando Zuppo
Sílvio Abreu

Antônio Brasil
Edinho Baz
Hélio Rosas

José Chaves
Lídia Ouinan

Rubens Cosac

Batinho Rosado
Eraldo Tinoco

Júlio César
Luiz Braga

Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Paudemey Avelino

Felipe Mendes
Fetter Júnior
Flávio Derzi

Francisco Dornelles

PPB

PMDB

Bloco (PSBJPMN)

Bloco (PLlPSDJPSC)

Eujácio Simões

Euripedes Miranda
Matheus Schimidt

Alexandre Cardoso

Beriito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Lima
Rubem Medina

PedoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. -Anexo li. Salas 169-B
Telefone: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPITULO
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONALli

Proposição: PEc-175J95 Autor: Poder executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
1ll Vice-Presidente:
2!1 VICe-Presidente:
3ll VICe-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Dames (PFL)

TItulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Antônio do Valle
Barbosa Neto
Carlos Nelson
José Luiz Clerot
Paulo Lustosa
1 vaga

Enivaldo Ribeiro
João Pizzotatti
Jurandyr Paixão
Laprovita Vieira

Carlos Nelson
Fernando Diniz

José Chaves
Nan Souza (PSl)
Pinheiro Landim

Sandro Mabel

Alexandre Santos

Jaime Fernandes
João carlos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi

Odelrno Leão
Pedro Correa

Prisco Viana

PPB

PSDB

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Geddel Vieira Lima
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco

Bloco (PFLIPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
José Carlos AI~uia

Paes Landim
Paulo Gouvea
Philernon Rodrigues
Vicente Cascione

Antônio Carlos Pannunzio

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes



Suplentes

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Raquel Capiberibe

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais. Anexo li. Salas 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 231, DE 1995,
QUE ALTERA OS INCISOS XIII E XVI DO
ART. 72 DA CONSmUlçAo FEDERAL.

(REDUZ JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO
PARA 40 HORAS SEMANAIS)

Proposiçio: PEC 231-A/95 Autor: Inácio Arruda

Presidente: Armando Abílio Arruda
111 VICe-Presidente: Zaire Rezende (PMDB)
2l! VICe-Presidente: Luciano Castro (PSDB)
311 VICe-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
Relator: João Mellão Neto (PFL)

TItulares Suplentes

PFL

Roberto Campos Vadão Gomes
PSDB

Firmo de Castro Alberto GoIdman
Luciano Castro Fernando Torres
Luiz Carlos Hauly SiMoTorres
Roberto Brant YedaCrusius

PT

Maria da Conceição Tavares José Machado
Vânia dos Santos Miguel Rossetto
1 vaga Paulo Bernardo

PDT

Airton Dipp Fernando Lopes
Matheus Schrnidt Fernando Zuppo

Bloco (PLlPSDlPSC)

Pedro Canedo Eujácio Simões

Bloco (PSBlPMN)

Eduardo Campos 1 vaga

PCdoB

Haroldo Uma Sérgio Miranda

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais- Anexo li. sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E 72 AO ARTIGO 82 DO

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APUCADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MILITARES"

Proposlçio: PEC-188194 Autor: zalre Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
111 VICe-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2l! VICe-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
3!1 VICe-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

TItulares

Bloco (PFUPTB)

Tuga Angerami
1 vaga

GilneyViana
José Pimentel

Eurípedes Miranda

Eujácio Simões

AroIdo Cedraz
Corauci Sobrinho
João MeI1ão Neto
Lael Varella
OsórIo Adriano
PaesLandlrn

PSDB

Feu Rosa
Roberto Brant

PT

Inácio Arruda (PCdoB)
Pedro Wilson

PDT

Silvio Abreu

Bloco (PLlPSD/PSC)

1 vaga

Átila Uns
~ Alberto Campista

Hugo Rodrigues da Cunha
Oscar Andrade

Reinhold Stephanes
1 vaga

Osmir Uma
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

Ary Kara
Elcione Barbalho
Roberto Valadão

Elton Rohnelt
Jonival Lucas

José Mendonça Bezerra
1 vaga

PMDB

Rita Camata
2 vagas

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Armando Abílio Valdir CoIatto
Noel de Oliveira 5 vagas
Sandro Mabel
SUas Brasileiro
Zaire Rezende
1 vaga

PSDB

Augusto Nardes
Jair BoIsonaro
1 vaga

PPB

Anivaldo Vale
Arnaldo Faria de Sá

Renato Johnsson

Aloysio Nunes Ferreira
Arnaldo Madeira
Eduardo Coelho
Luciano Castro
Tuga Angerami

B.Sá
Edson Silva

Feu Rosa
Jovair Arantes

Moisés Bennesby



PL

1 vaga Eujácio Simões

Secretária: Regina Brandão
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-705617052

COMISsAo ESPECIAL

DESTINADA A, NO.PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUIÇAo N2 294, DE
1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁ

GRAFO 12 DO ART. 54 DO ATO DAS DISPOSI
ÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS".

Proposição: PEC 294195 Autor: Sérgio Barcellos
• Outros

Wilson Braga Vicente Arruda

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

Emilio Assmar 5 vagas
JoãoTota
3 vagas

PTB

Roberto Jefferson José Coimbra

PSB

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

Robério Araújo

Bloco (PMDB,PSD,PSL)

Djalma de Almeida César Djalma de Almeida César
Rubens Cosac Silvio Pessoa
1 vaga Simara Ellery

PSDB

3 vagas

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira
Valdomiro Meger

VilmarRocha

PTB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Carlos Santana
Ranan Kurtz
1 vaga

Elton Rohnelt
Jonival Lucas
Leur Lomanto
Paulo Lima

Francisco Rodrigues Nelson Marquezelli

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169·B
Telefone: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,
NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSÕES,

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 320, DE 1996,

QUE "ACRESCENTA ALfNEA "D"
AO INCISO II DO ARTIGO 105

DA CONSrrrUlçÃO FEDERAL."
(JULGAMENTO DE PREFEITOS)

Proposlçio: PEc-32OI96 Autor: MATHEUS SCHMIDT
Presidente:
12 VICe-Presidente: Welson Gasparini (PSDB)
Relator: Paulo Uma (PFL)

TItulares Suplentes

PFL

Suplentes

Presidente: Paudemey Avelino (PFL)
12 VIce-Presidente: Rubem Medina (PFL)
22 VICe-Presidente:
32 VICe-Presidente: Luiz Femando (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

TItulares

PFL

PSDB

BLOCO (PMDB, PRONA)

PTB

Vicente Casclone Chico da Princesa

Secretária: Maria do Amparo Bezena da Silva
Local: Servo Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

Darci Coelho
2 vagas

AntOnio Feijão
João Leão

José de Abreu

PPB

AntOnio Carlos Pamunzio
Rommel Feijó
WeIson Gasparini

BloIco (PT, PDT, PCdoB)

Fernando Ribas Carli
Sandra Starling
Valdeci Oliveira

Fernando Zuppo
Joana Dare
Luciano ZIC8.

Bonifácio de Andrada
Jarbas Lima
(1 vaga)Carlos Mendes

NeifJabur
1 vaga

Adroaldo Streck
FeuRosa

José de Abreu

Eraldo Trindade
2 vagas

Elton Rohnelt
Murilo Pinheiro

Raimundo Santos
Silvemani Santos

PPB

Osmir Uma
Paudemey Avelino
Rubem Medina
Sérgio Barcellos

Elcione Barbalho
Hélio Rosas
Roberto Valadão

Ayrton Xerez
Bonifácio de Andrada
João Almeida

JoãoTota
Luiz Fernando



DoIores Nunes
Elton Rohnelt

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Raimundo santos
Rogério Silva

Talvane Albuquerque

Aldir Cabral
Carlos Magno
JorgeKhoury
José Carlos Aleluia
Maluly Netto
Reinhold Stephanes
RobsonTuma

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40
(QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR

PARECER A PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N2 361,

DE 1996, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 161

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".

Proposição: PEC 361196 Autor: Marconl Perlllo • Outros

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
111 VICe-Presidente: Reinhold Stephanes (PFL)
2lI VICe-Presidente:
311 VICe-Presidente:
Relator. Jovair Arantes (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Suplentes

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues

Jaime Fernandes
José Borba
Ltiz Braga

Luiz Moreira
Roberto Pessoa

Bloco (PFLJPTB)

Bloco (PMDBJPSIWSL)

Abelardo Luplon
Maria Valadão
Osório Adriano
Paes LancIm
Sérgio Barcellos
VIcente Cascione
Werner Wanderer

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N2338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

Proposição: PEc-33&'96 Autor: Poder executivo
Presidente: SUas Brasileiro (PMDB)
111 VICe-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
2lI VICe-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
3lI VICe-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
Relator. Werner Wanderer (PFL)

TItulares

AntOnio do Valle
AryKara
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
Silas Brasileiro
Simara E1lery

De Velasco
Fernando Diniz

Marqtinho Chedid
Sandro MabeI

2 vagas

Bloco (PPB/PL)

Aloysio Nunes Ferreira
Jovair Arantes
Marconi Perillo
OdRio Balbínotti
OIávio Rocha
Silvio Torres

PSDB

Ademir Lucas
Antonio Carlos Pannunzio

BasRio Villani
João Leão

sebastião Madeira
Veda Crusius

Benedito Domingos
Darci Coelho
Jair BoIsonaro
Jorge Wilson
Osmar Leitão
Valdenor Guedes

Cunha Lima
HugoBlehl

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
Pedro Corrêa

1 vaga

Darcísio Perondi
Edinho Araújo
EdinhoBez
Simara E1lery
Wilson Cignachi

Bloco (PMDB, PRONA)

Carlos Nelson
Henrique Eduardo Alves

José Chaves
2 vagas

PSDB PPB

AntOnio Feijão
celso Russomanno
JoséAnibal
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

Elias Murad
LeOnldas Cristino

Nelson Marchezan
Pimentel Gomes

Vicente Arruda

Augusto Narcles
Cunha Bueno
Nelson Meurer
Odelmo Leão
Romel Anízio

Fernando Ribas Carli
José Janene

Jurandyr Paixão
2 vagas

PT Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Chico Vigilente
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda

Silvio Abreu

PDT

Jaques Wagner
João Coser

José Genoíno

Matheus Schmidt

Alcides Modesto
Arlindo Chinaglia
João Paulo
Ricardo Gomyde
Severiano Alves

Haroldo Uma
José Machado

Luiz Eduardo Greenhalgh
Teima de Souza

1 vaga

PSB PTB

Gonzaga Patriota Nilson Gibson Chico da Princesa Philemon Rodrigues

PCdoB PSB

Secretária: Maria Auxlliadora
Local: servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-705617052

Haroldo Uma Aldo Rebelo JoãoCoJaço

Eujácio Simões

Fernando Lyra

PL

Pedro Canedo



Bloco (PIIDBIPSD'PSL)

l)JIIma de Mnelda Cée8r DerorIlo PerondI
Joeé luiz aerot EdInho AI8Iljo
LfdIa QuIrwI M8rquk1ho QIIdld
M8rIIl ElvIra AonIIIdo Perlm
M8urfclo RequIIo Sandro Mabel
(1 vaga) 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

8ecreIlfIIta: Ana CIIIra Fonseca S8nIIO
Loc8I: Ser. Com. E8pecieIeI, Anexo H, S8Ia 16fH5
Telefone: 318-755517083

COIIl88Ao ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC

Nl37O'A, DE 1_,QUE -MODIFICA O ARTIGO
2(J1 DA CONSTlTUlÇlO FEDERAL
(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

PrapDllcIo: PEC47aIII Autor: Poder executivo
PnIIicIenII:
111 Vlc..P,.de...: Emenlon Olavo Plr8s (PMOB)
2!' Vlc..Preelde..le: Joeé li1h8r8s.(PPB)
:Jl Vlc..P,.de...: Feu Rola (PSOB)
Rel8Ior: Paulo Bomh8ueen (PFL)

TIu" .........
Bloco (PRJPTB)

Arthur VlrgOlo
Fernando Torres

Feu Rosa
José de Abreu
Paulo Mourão
Wilson Braga

SUplentes

Ek:ione Barbalho
Hélio Rosas

Marcelo 8aJtliert
Roberto VaIadão

1 vaga

BenedIto Dornklgos
Osmar L.eitio

Ricardo Barros
2 vagas

ÁtIla Uns
C8rIos AIberIo~

CIro NogueIra
CláudIo Cajado

Coraucl Sobrinho
Shemanl Santos
Vanessa Felippe

Bloco (Pr, PDT, PCdoB)

Abelardo Luplon
AklrC8bral
Dan:l Coelho
Jairo C8meiro
RaInu1do Santos
Rubem MedIna
Vlm8rRocha

PPB

PFL

Bloco (NOS, PRONA)

PSDB

AsdrúbaI Bentes
CIeonAnclo Fonseca
Ivandro CtI'lha Uma
Joeé luiz CIerot
S8vIo Pes808

Bonlflk:lo de Andrada
Ed80n SllYa
Joio FauslIno
NesIor Duarte
RonakIo Santos
Seb8sIiio Madeira

AchImar de Barros Rlho
AryKara
Jarbas Uma
Joio Iensen
José Rezende

8ecretária: Ana Clara Serejo
Local: serv. Com. Especlais, Anexo li, 5aIa 169-B
T.mnes: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À cONsmulçlo tft 383-A,
DE 1_, QUE -DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 23 E SEU PARÁGRAFO UNICO
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES

CONSTITUCIONAIS TRANSlTóRIAS-.
Proposlçio: PEC-383II6 Autor: BenecIto Domingos

eOulros
Presldente: AIcIr Cabral (PFL)
111 Vlce-Presldente: Darci Coelho (PFL)
2!' Vlce-Presldente:
:Jl Vlce-Presldente:
Relator: Sebastião Madeira (PSOB)

Tltu....
•

JonlvaI Lucas
Joeé C8rIo8 Vlelra

Joeé Múclo MonIelro
08v8Id0 Coelho
PaI*> CordeIro

2 vagas

LulzBualz
Wagner do N8IIc:ln'8lIo

4 vagas

PT

PSDB

8eIInho Roeado
CI8udIo C8jBdo
0MIId0 EIIolchl
P8e1L8ndIm
PeuIo Bornh8&..-.
PeuIolinB
1 vaga

AIvWoVaIe
AugusIo N8Idee
BolIiMclo de Andrada
JoeéLHwe8
RoberIo C8mpoe
V8Idomro Meger (PFL)

Ivan V""
Pedro\Weon
VaIdecl 0Ilvelra

PDT

PSB

SérgIo C8melro

1 vaga

Q1lco VigIlante
CorIolano Sales
Haroldo SabóIa
Matheus Schmidt
Sérgio Miranda

5 vagas

PCcIoB PTB

lnéclo Arruda VIcente Casclone Roberto Jefferson



COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER APEC

Nll 407196, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO
ARTIGO 100 DA CONSTlTUlÇAo FEDERAL

(PRECATÓRIOS)

Alvaro Valle

Secretária: Heloísa Diniz
LocaI: Serv. Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-8
Telefone: 318-6874

Presidente: AbEJlardo Lupion (PFL)
12 VICe-Presidente: José Rocha (PFL)
3l! VICe-Presidente: Flávio Derzi (PPS)
3l! VICe-Presidente: ZUIaIê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz CIerot (PMDB)

Gonzaga Patriota

Proposição: PEc-407196

PSB

PL
Nison Gibson

Luiz BuaIz

Autor: Luciano Castro

Secretária: AngeIa Mancuso
LocaI: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
NIl449, DE 1997, QUE -ALTERA DISPOSrnVos

DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS

PELA EME:NDA CONSTITUCIONAL
DE REVISAo N2 1, DE 1994

(FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL)
Proposlçlo: PEc-4481V7 Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano pazzatto (PFL)
12 VICe-Presidente: Roberto VaIadão (PMDB)
2!l VIce-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
3l! VICe-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relatora: Veda Crusíus (PSDB)

TItu.... BuplentM

PFL

Bloco (PMDBiPSDlPSLIPSC)

Fernando Diniz
Pinheiro Landim

Roberto VaIadão

TItulares

Bloco (PFUPTB)

Abelardo Lupion
Carlos Melles
José Rocha

Paulo Cordeiro

José Luiz C1erot
Simara E1lery
1 vaga

SuplentM

Luciano P"lZZ8tto
Nelson Marquezelli

SlIvemani santos
1 vaga

A1exandro Ceranto
Iberê Ferreira
JCllioCésar
Luciano Pizzatto
Rogério Silva
8auIo QueIroz

AnIbaJ Gomes
Fernando Dlniz
Hélio Rosas
Maria Elvira
Roberto VaIadão
sandro MabeI

Ak:este Almeida
Carlos Alberto Campista

FrancisCo Rodrigues
Luiz Braga

MarIa Valadão
Oscar Andrade

Bloco (PMDBI PSDf PSL)

Jurandyr Paixão
Luis Roberto Ponte

MarIsa serrano
RicardoRique
RobsonTuma

Wilson Cignachi

PSDB

Flávio Derzi
Nelson Meurel'
1 vaga

Luciano Castro
Luiz Piauhylino
Zulaiê Cobra

Marcelo Dada
Milton Mendes

Bloco (PPSJPL)

BasRio Vilani
FrancI8co Rodrigues

Roberto Campos

PSDB
Danllo de Castro

José Thomaz Nonô
VlC8Ilte Arruda

PT

Chico Vigilante
1 vaga

Adroaldo Streck
Arnaldo Madeira
Basilio ViUani
Luiz Piauhylino
Roberto Brant
Veda Crusius

Giovanni Queiroz
Humber10 Costa
Paulo Bernardo
Sérgio Miranda
Teima de Souza

Anlvaldo Vale
Amon Bezerra

Ceci Cunha
Finno de Castro

Raimundo Gomes de Matos
SlMoTorres

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Fernando Zuppo
Inácio Arruda

João Coser
José Pimentel

Miguel Rossetto

PPB

Fernando Ribas Carli

JoãoColaço

PDT

PSB

Benedito Guimarães
SiMo Abreu Enivaldo Ribeiro

Eurico Miranda
Felipe Mendes

Gervasio Oliveira RomeI Anrzio

Gerson Peres
Larnartine PoseIla

Laprovita Vieira
Mareio Reinaldo Moreira

Roberto Balestra



PTB Sílvio Abreu Sérgio Cameiro

José Borba Chico da Princesa PPB

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Djalma de Almeida César Alceste Almeida
Genésio Bemardino Barbosa Neto
José Luiz Clerot De Velasco (Prona)
Pedro Novais 3 vagas
RitaCsmata
Roberto Paulino

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 472-A, DE 1997, QUE"ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL E
DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"

Proposição: PEe-472J97 Autor: senado Federal

Presidente: Djalma de Almeida César (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Paulino (PMDB)
22 VICe-Presiflente: Aloysio Nunes Ferreim (PSDB)
32 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Paes landim (PFL)

TItulares Suplentes

PFL

Eujácio Simões

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, 5ala 169-B
Telefones: 318-687417067
Fax: 318-2140

PL

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
N2513, DE 1997, QUE "ACRESCENTA

PARÁGRAFO 52 AO ART. 55".
(DECORO PARLAMENTAR

- REGRAS PARA INVESTAÇÃO)
Proposição: PEC nl! 513197 Autor: Marcelo Déda

Presidente: Jairo Azi (PFL)
12 Vice-Presidente: Raul Belém (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

TItulares Suplentes

PFL

João Tota
4 vagas

Félix Mendonça

Gonzaga Patriota

Adauto Pereira
Eraldo Tinoco

Fmncisco Coelho
Luiz Durão

Magno Bacelar
Mauro Fecury

PTB

PSB

Rodrigues Palma

A1mino Affonso

Adylson Motta
Cunha Lima
Eraldo Trindade
Ibrahirn Abi-Ackel
João Mendes

Antônio dos Santos
Antônio Jorge
carlos Alberto Campista
Dolores Nunes
JairoAzi
Raul Belém

Luiz Buaiz

Antônio Ueno
Eraldo Tinoco
João Ribeiro
José Egysio

Oscar Andmde
ZilaBezerm

Gonzaga Patriota

PL

PSB

Alexandre cardoso

Claudio Cajado
Fmncisco Coelho
José Melo
Paes Landim'
Wemer Wanderer
1 vaga

PSDB Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Aloysio Nunes Ferreim
Anivaido Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Marisa Serrano
Moisés Bennesby
Nestor Duarte

B.Sá
Carlos Alberto
Jovair Arantes
Nícias Ribeiro

Osmânio Pereira
1 vaga

Asdrúbal Bentes
Djalma de Almeida César
Henrique Eduardo Alves
Ivandro Cunha Lima
Roberto Valadão
Rubens Cosac

Cleonâncio Fonseca
De Velasco (PRONA)

José Luiz Clerot
3 vagas

PSDB
Bloco (PT,PDT,PCdoB)

Aldo Rebelo
Haroldo sabóia
José Genoíno
Sandra Starling

Aldo Arantes
Hélio Bicudo

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda

Aloysio Nunes Ferreira
Marconi Perillo
Nelson Otoch
ZulaiêCobm
2 vagas

A1zira Éwerton
Max Rosenmann

Moisés Bennesby
Nestor Duarte

Roberto Rocha



Salvador Zimbaldi

Bloco (PT, POT, PedoB)

Neison Otoch
Nestor Duarte

PPB

BLOCO (PMOB, PRONA)

Asdrúbal Bentes
Djalma de Almeida Ceser

Sflvio Pessoa
2 vagas

Carlos Neison
Cleonâncio Fonseca
Henrique Eduardo Alves
José Luiz Clerot
1 vaga

Ênio Bacci
José Genofno
Milton Temer

PPB

Jaques Wagner
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda
SiMoAbreu
1 vaga

AryKara
Benedito Domingos
Benedito Guimarães
José Rezende
Ricardo Barros

Luis Barbosa
4vaga5

EmílioAssmar
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Soares
Jarbas Lima
José Rezende

AryKara
Benedito Domingos

Ricardo Barros
2 vagas

PTB BLOCO (PT, POT, PedoB)

Luiz Buaiz

Nilson Gibson
Luiz Buaiz

Aldo Rebelo
Severiano Alves

3 vagas

Duilio Pisaneschi

PL

PTB

PSB

Roberto Jefferson

Gilvan Freire
Pedro Canedo

Pedro Canedo

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, 8aIa 165-B
Telefone: 318-706117062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçÃO

N2 554-A DE 1997, QUE "CONVOCA
ASSEMBL~IANACIONAL CONSTITUINTE
A PARTIR DE 111 DE FEVEREIRO DE 1999"

Proposlçio: PEc-554197 Autor: Miro Teixeira

Presidente: Silvio Torres (PSOB)
12 VICe-Presidente: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)
2ll VICe-Presidente: José Rezende (PPB)
3ll VICe-Presidente: Pedro Valadares (PSB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)

Rodrigues Palma Aldo Arantes
José Genofno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Pedro Valadares Pedro Wilson
Renan Kurtz

PL

PSB

GiIvan Freire

Vicente Cascione

Eujácio Simões Welinton Fagundes

S9cretárIo: SiMo Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11 Sala 165-B
Teknone:318-7061t.318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NlZ 526, '
DE 1997, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO

ÚNICO AO ART. 98 E ALTERA AS AÚNEAS Hi"
DO INCISO I DO ART. 102 E "eH

DO INCISO I DO ART. 105 DA
CONSTiTUiÇÃO FEDERAL

(HABEAS CORPUS).
Proposiçio: 526 Autor: Poder Executivo

Presidente: Claudio cajado (PFL)
12 VIce-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
2ll VIce-Presidente:
3ll VICe-Presidente: José Rezende (PPB)
Relator: Edson Silva (PSDB)

TItulares Suplentes

PFL

Ciro Nogueira
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Ney Lopes
Paes Landim
Raul Belém
Vilmar Rocha

PSOB

Álvaro Gaudêncio Neto
ÁlilaUns

Ayres da Cunha
Elton Rohneit

José Carlos Coutinho
Raimundo Santos

Talvane Albuquerque

TItulares

PFL

Arolde de Oliveira
Augusto Viveiros
Benito Gama
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Vilmar Rocha

, Suplentes

Álvaro Gaudêncio Neto
Ayres da Cunha

carlos Mallas
Darci Coelho

Luiz Durão
Mauro Fecury

Bloco (PMOB, PSO,PSL)A1zira Éwerton
Bonifácio de Andrada
Franco Montoro

Aloysio Nunes Ferreira
José Aníbal

3 vagas Djalma de Almeida Casar Genésio Bernardino



Paulo Lustosa Paulo Lustosa
Rubens Cosac Simara Ellery

3 vagas

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Henrique Eduardo Alves
Ivandro Cunha Lima
Odacir Klein
Roberto Valadão
Sílvio Pessoa

José Thomaz Nonô
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres

Haroldo Lima
João Fassarella
João Paulo
Milton Temer
Miro Teixeira

PSDB

Basílio Villani
Emerson Olavo Pires

Fátima Pelaes
Feu Rosa

Luiz Carlos Hauly
Marinha Raupp

Airton Dipp
Marcelo Déda

Maria Laura
Sérgio Miranda

Vanio dos santos

EnivaJdo Ribeiro
Felipe Mendes
1 vaga

João Leão
Nicias Ribeiro

Ivan Valente
1 vaga

Luiz Durão

2 vagas

PPB

José Unhares
Marconi Perillo (PSDB)

Moacyr Andrade

PSDB

Ceci Cunha
Mário Negromonte

PT

Alcides Modesto
José Pimentel

PDT

1 vaga

Bloco (PUPSDIPSC)

PPB Eujácio Simões Elton Rohnelt

secretária: Cily Montenegro
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, sala 169-B
Telefone: 318-70561318-7061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBUCOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E
RECURSOS HrDRICOS E APRESENTAR

PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,
NO SENTIDO DE VIABIUZAR A

EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
111 VICe-Presidente: Júlio César (PFL)
2l! VICe-Presidente: João Leão (PSDB)
311 VICe-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Paulo Lustosa
2 vagas

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

PPB

PMDB

Benito Gama
Carlos Alberto (PSDB)
José Múcio Monteiro
Manoel Castro

sandro Mabel
2 vagas

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

Bloco (PSBIPIIN)

1 vaga Bosco França

Secretária: Ana Clara Serejo
I...oat servo Cem Esp. - ke1I:J H, SIm1aH3
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A
QUESTÃO DO DESEMPREGO

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
111 Vice-Presidente: sandro MabeI (PMDB)
2l! VICe-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
3l! VICe-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: Carlos Alberto (PSDB»

TItulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Álvaro Gaudênclo Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

Gilvan Freire

EHseuMoura

Duilio Pisaneschi

Fernando Ribas Carli
4 vagas

PTB

PL

PSB

Pedro Valadares

Vicente Cascione

Pedro Canedo

Adhemar de Barros Filho
Emílio Assmar
José Rezende
Prisco Viana
1 vaga

JairoAzi
José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa

PMDB

Adauto Pereira
Betinho Rosado
Cláudio cajado

Luiz Braga

Domingos Leonelli
José Aníbal

PSDB

PT

Antônio Balhmann
Roberto Brant

Oscar GoIdoni Pinheiro Landim Maria da Conceição Tavares Carlos Santana



Miguel Rossetto Jair Meneguelli Mario Negromonte

PDT
Veda Crusius
2 vagas

Miro Teixeira Fernando Zuppo

Bloco (PLlPSDIPSC)
Carlos santana

1 vaga Pedro Canedo João Coser

Bloco (PSBlPMN)
Teima de Souza

Gonzaga Patriota 1 vaga
Miro Teixeira

Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha

2 vagas

PT

Arlindo Chinaglia
2 vagas

PDT

José Maurício

secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI 846,

DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA
SOCORRO GOMES, QUE "REGULAMENTA O

PARAGRAFO ÚNICO DO ARIGO 178 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - CABOTAGEM)

Poroposlção: PL 08461'95 Autor: Socorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMDB)
19 Vice-Presidente: Genesop Bernardino (PMDB)
2g VICe-Presidente: Fausto Martello (PPB)
3g VICe-Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)Relator: José Car
los Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco PFLJPTB

Bloco PMDBlPSDlPSL

Pedro Valadares

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti

Wagner SaJustiano

PSSB

SUplentes

Bloco (PFLIPTB)

Fernando Gonçalves
Magno Bacelar

Ursicino QueIroz
1 vaga

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

Undberg Farias (PCdoB) Fernando Gabeira (PV)
Maria EMra Udia Quinan
1 vaga 1 vaga

Bloco (PPBJPL)

A1z1ra Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
1 vaga

Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
Zila Bezerra
2 vagas

TItulares

Gervasio Oliveira

PCdoB

Socorro Gomes Jandira FeghaJi

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N2 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPLINA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVID~NClAsn

Proposlçio: PL 1.151195 Autora: Marta Supllcy

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
19 VIce-Presidente: Undberg Farias (PCdoB)
~ VIce-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
~ VIce-Presidente: SaJvador Zimbaldl (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Antonio Brasil
Zaire Rezende

4 vagas

Eliseu Moura
.....:_ ~~"90 (PPB)

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina

1 vaga

Alberto Silva
Genesio Bernardino
João Thome Mestrinho
José Pinotti
Mario Martins
Moreira Franco

Chico da PriliceSa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos VlElÍra
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sergio Barcellos

Bloco PPB,lPL PSDB

Benedito Guimarães Cunha Lima Celso Russornanno Osmânio Pereira

Fausto Martello Eujacio Simões Salvador Zimbaldi Philemon Rodrigues (PTB)

Fettar Junior João Pizzolatti Tuga Angarami 1 vaga

Francisco Silva Laprovita Vieira PT
Jair BoIsonaro Ushitaro Kamia Jair Meneguelli José Genofno
José Egydio 1 vaga Nilmário Miranda Marta Suplicy

PSDB PDT

Leonidas Cristino Koyu lha Sérgio Carneiro VIcente André Gomes



PSB 1 vaga

Femando Lyra Raquel Capiberibe Pl'S

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Nl! 1.673,

DE 1996, QUE "AUTORIZA O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA

A SECA - DNOCS - A DOAR A ESTADOS,
MUNIC(PIOS E OUTRAS ENTIDADES

PÚBLICAS, OS AÇUDES QUE ESPECIFICA"

Proposlçio: PL 1.673195 Autor: Poder Executivo

Presidente: B. Sá (PSDB)
111 VICe-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
2ll VICe-Presidente: Paulo Lustosa (PMDB)
311 VICe-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: José Unhares (PPB)

Bloco (PT, POT, PCcIoB)

Bloco (PUDB, PSD, PSL)

PFL

Arlindo Vargas

Adelson Ribeiro
Ademir Lucas

Emerson Olavo Pires
Nícias Ribeiro
Paulo Mourão

1 vaga

Álvaro Gaudênio Neto
OsmirLirna

SameyFilho
Valdomiro Meger

Vilm.'ir Rocha.
1 vaga

PSDEl

Bloco (PTJPDTJPedoB:)

Bloco (P!l.tDBlPSDJPSL)

Dja/ma de Almeida C,ésar
Marça! Filho

Robson Tuma
zaire Rezende

2 vagas

Philemon Rodrigues

Affonso Camargo
Benedito de Ura
Corauci Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
Saulo Queiroz

PS8

Nilson Gibson Gonzaga Patriota
Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Esp. - Anemo li, Sala 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, () PROJETO DE LEI

Nl! 2.695, DE 1991, DO SENHOR DEPUTADO
EDINHO ARAÚJO, QUE "ESTABELECE

NORMAS PARA AS ELEiÇÕES
DE 3 DE OUTUBRO DE 1998

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
(ELEiÇÕES DE 1998)

Proposlçio: PL 2.695/97 Autor: Edlnho Araújo

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
111 VICe-Presidente: Affonso Camargo (PFL)
2ll VICe-Presidente: Roberto santos (PSDB)
3ll VICe-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Carlos ApoIinário (PMDô)

Titula~ Suplente~

PI=l

Carlos ApoIinário
Edinho Araújo
Femando Diniz
Pedro lrujo
Wagner Rossi
1 vaga

Jayme Santana
Nelson Marchezan
Pimentel Gomes
Roberto Santos
Silvio Torres
1 vaga

Ceci Cunha
Luiz Piauhylino
Márcia Marinho
Roberto santos
Vicente Arruda

1 vaga

João Henrique
Pinheiro Landim
Roberto Paulino

3 vagas

Haroldo Lima
Humberto Costa
Jaques Wagner

Marcelo Dada
WoIney Queiroz

Suplentes

Adauto Pereira
AntOnio dos santos

Osvaldo Coelho
Talvane Albuquerque

2 vagas

Titulares

Betinho Rosado
César Bandeira
José Rocha
Júlio César
Mussa Demes
Roberto Pessoa

PSDB

Adelson Ribeiro
B.Sá
João Leão
Le6niclas Cristino
2 vagas

Alberto Silva
lvandro Cunha Uma
José A1demir
Paulo Lustosa
Saraiva Felipe
Silvio Pessoa

Alcides Modesto
Coriolano Sales
Femando Ferro
Inácio Arruda
José PImentel

Enivaldo Ribeiro
José Linhares
José Teles
Wagner do NascImento

PPB Aldo Rebek'
5 vagas João A1meic1ü (PMOB)

Padre Roque
Sandra Sterling
Silvio Abreu

Haroldo Umfc
JoãoPmulo

Luiz Eduardo Gire61";ha.!gh
MarmSupl!cy

1 vaga



PPB Severiano Alves

Benedito Domingos José Janene
Bonifácio de Andrada 4 vagas Aécio de Borba
Gerson Peres Eurico Miranda
Laprovlta Vieira Neison Meurer
Prisco Viana PedroYves

PTB Romal Anízio

Leopoldo Bessone Israel Pinheiro

PSB
Leopoldo Bessone

Femando Lyra Pedro Valadares Alexandre Cardoso

PL

João Paulo
PPB

Arnaldo Faria de Sá
4 vagas

PTB

VICente Cascione

PSB
Álvaro Ribeiro

PL

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-6874/318-7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER AO

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI Ni 3.710193 QUE "INSTITUI

O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"
Proposlçio: PL-3.71D193 Autor: Poder Executivo

Presidenta: Paulo Gouvêa (PFL)
12 VIce-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
2!1 VICe-Presidente:
3l! Vtee-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Valdemar Costa Neto Luiz Buaiz

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

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI

Ni 3.633197, DO PODER EXECUTIVO,
QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Proposlçio: PL 3.1S33187 Autor: Poder Executivo

Presidente: Germano RIgotto (PMDB)
12 Vtee-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
2!1 Vtee-Presldente: Romel Anrzlo (PPB)
3!l VIce-Presidente: Sandra 8tarllng (PT)
Relator: AntOnio Geraldo (PFL)

Tltularee SUplentes

PFL

Pedro canedo Weiinton Fagundes

Bloco (PMOBJPSDlPSL)

AntOnio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Fellppe

Darcrslo Perondi
Germano Rlgotto
Marquinho Chedld
Mauro Lopes
Sandro Mabel
Snvio Pessoa

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

PSOB

Carlos Magno
José Egydio
Júlio Casar

Murila PInheiro
Urslcino Queiroz

1 vaga

Freire Júnior
Saraiva Felipe

4 vagas

A1dir CsbraJ
carios Alberto campista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José carios Vieira
Paulo Gouvêa
Zila Bezerra

Adelson Salvador
AryKara
Barbosa Neto
Mário Martins
Max Rosenmann
1 vaga

Antônio dos Santos
Arolde de Oliveira

João Carlos Bacelar
Luiz Braga

Maria VaIadão
Osório Adriano

1 vaga

Carlos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho

Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Rubens Cosac

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo César Coelho
Wilson campos

carlos Santana
Jaques Wagner
Ricardo Gomyde
Sandra Starling

Adroaldo Streck
Marconi PerlHo

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

,Aldo Rebelo
ArRngo Chinaglia
Fernando Lopes
Jair MeneguelN

Jarbas Lima
João Ribeiro
Roberto Balestra
Salatiel Carvalho
WeIlnton Fagundes
Wlgberto Tartuce

AntOnio Feijão
Jovair Arantes
Leõrtidas Cristlno

Bloco (PPBlPL)

AmaIdo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

Cunha Bueno
Cunha Lima

José Rezende
Pedro Canedo

PSDB

AdemlrLucu
Celso Ruuomanno

JoIo Leio



PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Tmefones:318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N2 4.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FAL~NCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Proposição: PL nll 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMOB)
12 VICe-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
2l! VICe-Presidente:
3l! VICe-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Proposição: PL 4.425194 Autor: lram saraiva

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
12 VICe-Presidente: Pedro Luís Albuquerque (PFL)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFL, PTB)

Aldo Rebelo

Elton Rohnelt
José Rocha

Laura carneiro
Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva
1 vaga

Fernando Lopes

PDT

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

PCdoB

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Aldo Arantes

Secretária: Rejane Marques
Local: Serv. de Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

N2 4.425194, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRoíBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA DE

DESPESAS COM TRATAMENTO DE
DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO MÉDICO
HOSPITALAR PELAS EMPRESAS PRIVADAS
DE SEGURO SAÚDE OU ASSEMELHADAS" E

DEMAIS PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO
NESTA CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGURO DE SAÚDE".

Eurípedes Miranda

De Velasco

Euler Ribeiro
Lirna Netto
Roberto Jefferson
Silvemani Santos
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe
1 vaga

Nilson Gibson

Paulo Feijó
Simão Sessim

Fernando Zuppo

Carlos Santana
Nilmário Miranda

Pedro Wilson

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

PT

PSB

POT

Gonzaga Patriota

Arlindo Chinaglia
GilneyViana
Paulo Bernardo

Renan Kurtz

Mário Negromonte
Pedro Henry

Augusto Viveiros
Osvaldo BioIchi
Raul Belém
1 vaga

Oilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

PMOB

Fernando Oiniz
Gilvan Freire

Oscar Goldoni

PPB

Darcísio Perondi
Genésio Bernardino
José Pinotti (PSB)
Moreira Franco
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

Germano Rigotto
José A1demir

José Luiz Clerot
Marcos Vinícius de Campos (PFL)

Paulo Lustosa
1 vaga

Bloco (PPB, PL)
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Valdomiro Meger (PFL)

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

PSDB

Herculano Anghinetti (PPB)
Nelson Otoch

PT

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Egydio (PFL)
José Linhares
Pedro Corrêa
Pedro Luís Albuquerque (PFL)

PSDB

Eurico Miranda
Jofran Frejat

Luiz Buaiz
Moacyr Andrade

Nilton Baiano
1 vaga

MHton Mendes
Sandra Starling

Migum Rossetto
Waldomiro FIOravante

Antônio Carlos Pannunzio
Ceci Cunha

Márcia Marinho
Osmânio Pereira



Elias Murad
Jovair Arantes
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Humberto Costa

PT

Pimentel Gomes (PPS)
Rommel Feij6

Tuga Angerami

Jaques Wagner
Sandra Stariing

Sérgio Arouea (PPS)

ChiCl. 'igilante
Jané:"1 FeghaJi
José lenolno
Martr 3uplicy
SeVElí.:mo Alves

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

PPB

Luiz Durão
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Ricardo Gomyde
Valdeci Oliveira

PDT

Vicente André Gomes (PSB) Fernando Ribas Carli (PPB)

PSB

Secretário: SiMo Sousa da Silva
Local: servo Com. Especlais. Anexo 11 Sala 168-B
Telefone: 318-7061/318-7062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI NIl 5.430,

DE 1990, QUE "ALTERA, ATUALIZA E
CONSOUDA A LEGISLAÇÃO SOBRE
DIREITOS AUTORAIS E DÁ OUTRAS

PROVIDêNCIAS" E A SEUS APENSADOS

Proposlçio: PL 543OJ9O Autor: senado Federal

Presidente: Roberto Brarft (PSDB)
2ll VICe-Presidente: Jancira Feghali (PCdoB)
32 VICe-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
Relator:

B~(PMDB.PSD.PSL)

PSB
Ricardo Heráclio Pedro Valadares

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLfTlCAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO El:.EIT()'
RAL E MODIRCAÇÕES NA LEGISLAÇAO
ELEITORAL-PARTlDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

PresIdente: Mendonça FIlho (PFL)
111 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2ll VICe-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
3l! VICe-Presidente: AJzira Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)

TItulares SUplentes

Bloco (PFLJPTB)

Paes Landim
Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha
1 vaga

Barbosa Neto
Marisa Serrano

MaurIcio Raquiáo
Tetê Bezerra

2 vagas

José Borba

Arnaldo Faria de Sá
Gerson Peres
0svakI0 Reis
Prisco Viana

1 vaga

PTB

PMDB

Rodrigues Palma

AraceIy de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Corauci SobrInho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça'F~ho

Paulo Gouvea
VIcente Cascione

Augusto Farias
Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
Francisco Silva
Wigberto Tartuce

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nieias Ribeiro (PSDB)
Roberto Valadão
2 vagas

Jandira Feghali

SUplentes

Edinho Araújo
José Luiz Clerot
Pinheiro Landim

3 vagas

AntOnio Geraldo
AntOnio Ueno

Augusto Vrvelros
Cláudio Chaves
Roberto Fontes

Zila Bezerra

Gonzaga Patriota

PCdoB

Ricardo Heráclio

Agnelo Queiroz

PSDB

PFL

Arolde de Oliveira
Marilu Guimarães
Osmir Uma
Paes Landim
Paulo Gouvea
VIc Pires Franco

TItulares

Carlos Nelson
Hermes Parcianello
Moreira Franco
Paulo Rítzel
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Amaldo Madeira
Mareus Vicente
Pimentel Gomes
Roberto Brant
1 vaga

Fernando Torres
Feu Rosa

RávioAms
LeOnidas Cristino

Mareoni Perillo
1 vaga

PPB
A1zira Ewerton
Jarbas Uma
JoséJanene
Prisco VIBI18
RomeI Anizio

AmaIdo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Unhares

Ricardo Izar
1 vaga.



Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
Silvio Torres

PSDB

PT

Aécio Neves Delfim Netto
3 vagas Fetter Júnior

Francisco DomeIles
José Janene
Osmar Leitão

PPB

Cunha Bueno
Hercul3llO Anghinetti

Laprovita Vieira
Márcio Reinaldo Moreira

Roberto Campos

Bloco (pupsOIPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Bloco (PSBIPMN)

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

Fernando Lyra

PDT

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro FlOIBvante'

Enio Bacci
Eurfpedes Miranda

Pedro Valadares

Firmo de Castro
Luiz Car10s Hauly
Marconi Parillo
Veda Crusius

José Pimentel
Luiz Gushiken
Vânio dos Santos

PSDB

PT

PDT

Antônio Feijão
Fernando Torres

2 vagas

João Coser
Maria Conceição Tavares

Nedson Micheleti

Aldo Arantes

PCdoB Coriolano Sales Márcia Cibilis Viana
Haroldo Lima Fernando Lopes Paulo Bemardo (PT)

Bloco (PUPSDIPSC)

Secretária: Brooilde LlvIero 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 TRAMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATéRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mata (PMOB)
111 Vice-PresIdente: Edinho Bez (PMOB)
2lI VICe-Presidente: MarconI PerDlo (PSOB)
3lI VICe-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: Saulo Queiroz (PFL)

PCdoB

SégIo Miranda Milton Temer (PT)

Secretário: SfMo Sousa da Silva
Local: Serv. Com. EspecIaIs - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-7061n052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS
LEGISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR,

NO BRASIL, AS DECISÕES DA IV
CONFER~NCIAMUNDIAL DA MULHER

Presidente: Rita Camata (PMOB)
111 VICe-PresIdente: Fátima Pelaes (PSOB)
2lI Vice-Presidente: Marta Suplicy (PT)
3lI VICe-PresIdente: DoIores Nunes (PPB)
Relatora: Marilu Guimarães (PFL)

TtItu...... Suplentes

PFL

TItu......

Benito Gama
FélixMendonça
Manoel Castro
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Vilmar Rocha

Bloco (pFLJPTB)

PMDB

Suplentes

Augusto Viveiros
CarIosMelles
Jonival Lucas
José Coimbra

Uma Netto
Osório Adriano

Roberto Pessoa

1 vaga

Alexandre cardoso

Célia Mendes
Fernando Gabeira
Maria VaIadão
Marilu Guimarães
Ursicino Queiroz
Zila Bezerra

Bloco (PSSn'MN)

Eujácio Simões

1 vaga

Carlos Magno
Costa Ferreira

Euler Ribeiro
Vanessa Felippe

2 vagas

EdinhoBez
Germano Rigotto
Gonzaga Mata
Pedro Novais
Silas Brasileiro
1 vaga

Antônio do Valle
Marcos Urna
Paulo Ritzel

3 vagas
Oarcfsio Peroncli
Elcione Barbalho
Nair Xavier Lobo
Reg/na Uno

Bloco (PMOBlP801PSL)

Pedro Novais
Simara Ellery

4 vagas



Rita Camata
Tetê Bezerra

PSDB

Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
SUas Brasileiro
1 vaga

Oreino Gonçalves
Valdir CoIatto

zaire Re,;zende
1 vaga

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Marcia Marinho
Marinha Raupp
Zulaiê Cobra

Feu Rosa
Veda Crusius

4 vagas

Bloco (PTJPDT~doB)

Amon Bezerra
Feu Rosa
Jovair Arantes
L~ Piauhylino
Nelson Oloch
Zulaiê Cobra

PSDB

Adelson Ribeiro
Alzira Ewerton

Renato Johnsson
Roberto Rocha

2 vagas

Eduardo Jorge
Jandira Feghali
Marta Suplícy
Sérgio carneiro
Teima de Souza

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
A1zira Ewerton
Dolores Nunes
Herculuano Anghinetti

Etevalda Grassi de Menezes

Esther Grossi
Humberto Costa

Marcia Cibilís Viana
Sandra Starling
Socorro Gomes

PPB

5 vagas

PTB

José Coimbra

Euripedes Miranda
Hélio Bicudo
José Genoíno
Luiz Alberto
Ricardo Gomyde

Adylson Motta
eartos Airton
JairBolsonaro
Mário cavalazzl
1 vaga

Bloco (PT, POT, PedoS)

Chico Vigilante
Fernando Ferro

Fernando Zuppo
José Pimentel

Luiz Eduardo Greenhalgh

PPB

Adhemar de Barros Filho
Jarbas Lima

João PizzoIattj

VadãoGomes
WIgberto Tartuce

Amon Bezerra

José Chaves
Neuto de Conto

1 vaga

Urna Netto
Paulo Gouvêa
Rogério Siva

Werner Wanderer

Nelson Marquezelll

Nilson Gibson

PTB

PSS

PSDS

Bloco PMDS, PSD, PSL

Germano Rigotto
Paulo Lustosa
1 vaga

VICente Cascione

Gonzaga Patriota

José Aníbal

PL
Pedro canedo Luiz Buaiz

Secretária: Brunilde LMero C. de Moraes
Local: 8erviço de Com. Especiais - Anexo 11, SI. 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR
E PARTICIPAR DA DISCUSSÃO PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA DE LIVRE
COM~RCIO DAS AM~RICAS- ALCA

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
Relator: Francisco Horta (PFL)

TItulares SUplentes

PFL

José Lourenço
Paulo Bornhausen
2 vaga

Suplentes

Ciro Nogueira
Hugo Rodrigues da Cunha

Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Vanessa Felíppe

1 vaga

PFL

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

De Velasco (PRONA)
Mauro Lopes

PSB

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

secretária: Marlene Nassif
Local: servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706717066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR A QUESTÃO DA
SEGURANÇA PÚBUCA NO PArS, COM A
FACULDADE DE, AO FINAL, OFERECER
PROPOSiÇÕES VERSANDO SOBRE O

ASSUNTO, PARA TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

CONGRESSO NACIONAL

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 VICe-Presidente: carlos Melles (PFL)
22 VICe-Presidente:
32 VICe-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

TItulares

Antônio do Valle
Hélio Rosas

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Benedito de Lira
Carlos Melles
Luiz Moreira
1 vaga



Arlindo Vargas Paulo Cordeiro

Secretário: Mário Bmusio Coutinho
Local: Servo de Com. Especiais - Anexo" - 5aIa 169-B
Telefones: 318-706617067 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTtNA~AA, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA A CONSTIT_UIÇÃO N2 14-A,
DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE O

PERrODO DE FUNCIONAMENTO DO
CONGRESSO NACIONAL"

Proposlção:PEC 14195 Autor: Adylson Motta

Presidente: Carlos Alberto (PSDB)
11! Vice-Presidente: 5aIvador Zimbaldi (PSDB)
2l! VIOO-Presidente: De Velasco (PRONA)
3l! VIOO-Presidente: Chico Vigilante (PT)
Relator: José Thomaz Nonô (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

PPB

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eurípedes Miranda
João Coser

José Augusto (PPS)

Suplentes

Antonio carlos Pannunzio
Elias Murad

Alberto GoIdman
Roberto Santos

PTB

Ismel Pinheiro Philernon Rodrigues

Secretária: Maria do Amparo Bezerm da Silva
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-75551318-7063 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

CONSELHO DE ALTOS ESTUDOS E
AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA

Presidente: Nelson Tmd (PTB)
11! VIOO-Presidente:
2l! VIOO-Presidente:
31! VICe-Presidente:

TItulares

PFL

João Mellão Neto Leur Lomanto
Sarney Filho Urna Netto

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Hélio Rosas Djalrna de Almeida casar
Odacir Klein 1 vaga

PSOB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Ivan Valente Inácio Arruda
Sandm Starling 1 vaga

PPB

Roberto Campos Jorge Tadeu Mudalen
1 vaga Roberto Balestm

PTB

Ismel Pinheiro José Borba
NelsonTmd

Secretário: Flávio Freitas Faria (Dir. Ass. Leg.)
Local: Assessoria Legislativa
Telefones: 318-6722/318-6716

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A TRATAR DA QUESTÃO
PORTUÁRIA NACIONAL COM A FINALIDADE

DE VISITAR PORTOS BRASILEIROS,
EM PARTICULAR SANTOS E VITÓRIA

Presidente: Edinho Bez (PMDB)
11! Vice-Presidente: João Henrique (PMDB)
2l! VIOO-Presidente: Koyu lha (PSDB)
31! VIOO-Presidente: VICente cascione (PTB)
Relator: Uma Netto (PFL)

TItulares Suplentes

PFL

José carlos Aleluia Augusto Viveiros
Lima Netto carlos Alberto Campista

Bloco (PMDB, PSD,PSL)

Edinho Bez Hermes Parcianello
João Henrique Mário Martins

Asdrúbal Bentes
Fernando Diniz

(1 vaga)

Max Rosenmann
2 vagas

AntOnio Ueno
Arolde de OIiveim

Ayres da Cunha
carlos Magno

José Teles
Silvemani Santos (PFL)

1 vaga

Feu Rosa
José Thomaz NonO

Fernando Ribas Carli
José Teles

Ushitaro Kamia

Geraldo Pastana
Haroldo Lima

Maria da Conceição Tavares

PTB

PPB

PSDB

Bloco PT, PDT, pedoB

Delfim Netto
2 vagas

Marcus Vicente
Nelson Marchezan

Aldo Rebelo
carlos Cardinal
Luiz Gushiken .

Barbosa Neto
De Velasco (PRONA)
lvandro Cunha Urna

AroIdo Ceclmz
Benedito de Lim
Corauci Sobrinho
Jaime Martins

carlos Alberto
José Thomaz Nonõ
5aIvador Zimbaldi

Chico Vigilante
Padre Roque
8everiano A1bes

Adhemar de Barros Filho
João Mendes
Prisco Viana



___ Blac.Q(PT, PDT, PCdaB)

Carlos Santana Nedsoo Micheleti
Teima de Souza Paulo Delgado

Koyu lha
Marcus Vicente

PSDB

Féu Rosa
1 vaga

Carlos Alberto (PSDB) Simara Ellery (PMDB)
Cunha Bueno (PPS)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo I, 8aIa 169-B
Te~fones: 318-706117062

Suplentes

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Serviço de Comissões Especiais -~ li, 8aIa 169-8
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDfGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

PPB

Lamartine Posella José Janene
Nilton Baiano 1 vaga

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Com. Temp., Anexo li, Sala 169-B
Te~fone:318-7061

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A APURAR DENÚNCIAS

DE EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
ILEGAL DE PLANTAS E

MATERIAL GENÉTICO NA AMAZÔNIA
Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
VICe-Presidente: ConfOOio Moura (PMDB)
Relator: Antônio Feijão (PSDB)

TItula....
PFL

Coordenador:
Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Francisco Coelho (PFL)

Gilney Viana (PT)
Salomão Cruz (PSDB)

Silas Brasileiro (PMDB)
2 vaga

Antônio Feijão Alzira Ewerton
Sslomão Cruz Moisés Bennesby

Bloco PT, PDT, PCdaB

Gilney Viana Aldo Rebelo
Socorro Gomes Matheus SChmidt

PPB

Francisco Rodrigues
Vic Pires Franco

Bloco PUDB, PSD, PSL
Confúcio Moura
José Prlante

PSDB

Cláudio Chaves
Murilo Pinheiro

Pinheiro Landim
Regina Uno

COMISSÃO EXTERNA

SEM ONUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
- PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS

CONDiÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE
DESESTATlZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE - CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E

DOCUMENTOS DISPON[VEIS NA CENTRAL DE
INFORMAÇOES SOBRE A EMPRESA,

DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇOES"

JoãoTota
VaJdenor Guedes

C8rIos Airton
LuIs Barbosa.

ProposIção: Autor: Presldêncfa

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

PTB
José Coimbra 1 vaga

Secretária: MarIa Helena C. de OlIveIra
Local: Serv. Coms86eI Eapec. -Anexo li, S8Ia 169-8
Telefones: 318-7067n052

COMISSAo EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado CarIoe Alberto (PSOB)
AroIdo Cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT)

Coordenador. Miro Teixeira (PDT)

TItula,..

AntOnio Brasil (PMDB)
Jair BoIsonaro (PPB)
Haroldo Sabóia (PT)
João Fassarella (PT)

Suplentes

Miro Teixeira (PDT)
Belém (PFL)

Socorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angerami (PSOB)
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