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CÂMARA DOS DEPUTADOS
N ,

CONVOCAÇAO EXTRAORDINARIA

sUMÁRIO

1 - ATA DA 6! SESSÃO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, DA 6' SESSÃO LEGISLATIVA EX
TRAORDINÁRIA, DA 5QI LEGISLATURA, EM 13
DE JANEIRO DE 1998.

1- Abertura da Sessão

" - Leitura e Assinatura da Ata da Ses
são Anterior.

111 - Leitura do Expediente

PROPOSTAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Proposta de Fiscalização e Controle nll 86,
de 1997 (Do Sr. Luciano Pizzatto) - Propõe que a
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Am
biente e Minorias fiscalize as Administrações Re
gionais de Barra do Garças e Xavantina, ambas
unidades descentralizadas da Fundação Nacio
nal do rndio - FUNAI, inclusive através de audito
ria operacional a ser realizada pelo Tribunal de
Contas da União, em sua atuação para proteger
e fazer respeitar a organização social, línguas, .'
crenças, costumes e tradições das comunidades
indígenas por elas jurisdicionadas. 00667

Proposta de Fiscalização e ControlEl,nll 87,
de 1997 (Do Sr. Aldo Rebelo) - Propõe quê a Co
missão de Fiscalização Financeira e Controle so
licite ao Tribunal de Contas da União auditorià
especial no SesilSP ;......•....., _ 00670

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Decreto Legislativo nll 613, de
1997 (Do Sr. Inácio Arruda) - Susta os efeitos da
resolução nll 2.444, de 14 de novembro de 1997,
do Conselho Monetário Nacional que "redefine
regras para o contingenciamento do crédito ao
setor público, e estabelece limites para realização
de operações"......•.....•...............,........................... 00671

Projeto de Lei nll 3.966, de 1997 (Do Sr. Paes
de Andrade) - Dá nova redação ao art. 20, inciso I,
da Lei nll 8.036190, visando possibilitar o saque da
conta vinculada indepOOdentemente da iniciativa e
da causa imotivada da rescisão do contrato. 00672

Projeto de Lei nll 3.968, de 1997 (Do Sr.
Serafim Venzon) - Isenta os órgãos públicos e as
entidades filantrópicas do pagamento de direitos .
autorais pelo uso de obras musicais e lítero-musi-
cais em eventos por eles promovidos. 00672

Projeto de Lei nll 3.970, de 1997 (Do Sr.
Valdir Colatto) - Altera a Lei nll 7.408, de 25 de
novembro de 1985.................................................. 00673

Projeto de Lei nll 3.972, de 1997 (Do Sr. Si
las Brasileiro) - Modifica o inciso 111 do art. 511 da
Lei nll 7.827, de 27 de setembro de 1989. 00674

Projeto de Lei nll 3.973, de 1997 (Do Sr. Si
las Brasileiro) - Torna obrigatório o uso de etanol
como combustível da frota oficial de veículos e dá
outras providências................................................ 00675

Projeto de Lei nll 3.974, de 1997 (Do Sr. Si
las Brasileiro) - Proíbe a venda de produtos para
fumar, derivados do tabaco em padarias e super-
mercados. .........................................................•.... 00676

Projeto de Lei n' 3.976, de 1997 (Do Sr.
Tuga Angerami) - Dispõe sobre a exigência de
exame psicológico para professores e alunos de
modalidade esportiva de artes marciais. ..........•.... 00676'

Projeto de Lei nll 3.977, de 1997 (Do Sr.
FeliJ?6 Mendes) - Estabelece modificações no
Anexo do Plano Nacional de Viação, instituído
pela Lei nll 5.917, de 10 de setembro de 1973, no
Estado do Piauí. 00677

Projeto de Lei nll 3.980, de 1997 (Da Sr.!
Dalila Figueiredo) - Dispõe sobre a obrigatorieda-
de da adição de ferro à farinha de trigo. 00678

Projeto de Lei nll 3.985, de 1997 (Da Sr.!
Esther Grossi) - Altera o art. 37 da Lei 9.394196,
visando o atendimento de obrigações internacio-
nais do Estado brasileiro. ....................•................. 00679

Projeto de Lei nll 3.988, de 1997 (Do Sr.
Enio Bacci) - Dispõe sobre a impenhorabilidade
de máquinas e equipamentos agrícolas de base
familiar e dá outras providências. .. 00680

Projeto de Lei nll 3.989, de 1997 (Do Sr.
Enio Bacci) - Dispõe sobre a impenhorabilidade
de máquinas e equipamentos hospitalares e dá
outras providências........ 00680

Projeto de Lei nll 3.990, de 1997 (Do Sr.
Enio Bacci) - Proíbe a publicidade de tabaco em
qualquer órgão de imprensa e dá outras provi-
dências................................................................... 00681

Projeto de Lei nll 3.994, de 1997 (Do Sr.
Enio Bacci) - Dispõe sobre a reserva de vagas
nas creches públicas para ~rianças portadoras de
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deficiências físicas e mentais e dá outras provi- Projeto de Lei nl! 4.040, de 1997 (Do Sr.
dências. 00681 Paulo Paim) - Altera dispositivo do art. 69 da Lei

Projeto de Lei n2 3.995, de 1997 (Do Sr. n28.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras pro-
Enio Bacci) - Dispõe sobre a inclusão obrigatória vidências. 00692
da disciplina "Sexualidade e Doenças Sexual- Projeto de Lei n2 4.041, de 1997 (Do Sr.
mente Transmissfveis, Formas de Contágio e Paulo Paim) - Altera dispositivo do art. 31 da Lei
Prevenção·, no currfculo da escola fundamental.. 00681 n1l 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras pro-

Projeto de Lei n2 4.005, de 1997 (Do Sr. vidências................................................................ 00693
N~iv~ Moreira) - A?re~enta inciso ao ~rt. !8 da Projeto de Lei n2 4.042, de 1997 (Do Sr.
Lei ~ _8.7~2, qu.e dlspoe sobre a ~rg_am~açao da Paulo Paim) - Altera dispositivo da Consolidação
Asslstenc~a Social e dá outras providencias. 00682 das Leis do Trabalho - CLT, e dá outras provi-

Projeto de Lei n2 4.013, de 1997 (Do Sr. dências................................................................... 00693
Osório Adriano) - Redefine a condição de micro- Projeto de Lei n2 4.043, de 1997 (Do Sr.
empr~s~ e empresa de pequeno porte constante Paulo Paim) - Altera dispositivo do art. 34 da Lei
da Lei n 9.317, de 5 de dezembro de 1996. ........ 00683 n1l 8.213, de 24 de julho de 1991, e dá outras pro-

Projeto de Lei n2 4.018, de 1997 (Do Sr. vidências................................................................ 00694
Antônio Balhmann) - Isenta as ~icro empresas IV _ Pequeno Expediente
do pagamento de taxas de'servJços nas Juntas . .
Comerciais e dá outras providências. 00684 NILSON GIBSON - Imediata retomada do

Projeto de Lei nll 4.019, de 1997 (Do Sr. debate acerca da desv!'llorização ~o real em face
Maluly Netto) - Dispõe sobre alteração na Lei n2 do. a~ravamento da cnse econôrmca do, sudeste
8.989, de 24 de fevereiro de 1995, para estender asiátICO :: : : 00695
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializa- . DAL~LA FIGUEIRE~O - Inex~t~ncla de étl-
dos (IPI) na aquisição de automóveis por empra- c~ nas emlSSOr?S~ teleVisão brasileiras.· Perpl-:
sas de transporte autônomo de passageiros. ....... 00684 xidade com !'lnunclo da.e'!!Presa .?U Lo~en, pubh-

Projeto de Lei nll 4.020, de 1997 (Do Sr. cado na re~ Isto~, Intitulado L~lZem logo
Eduardo Coelho) - Estabelece benefício tributário o aborto, nao quero fICar esperando 00696
para o aperfeiçoamento de engenheiros, arquita- AIRTON DIPP - Priorização do interior dos
tos, engenheiros agrônomos e demais profissio- Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
nais técnicos que atuam na área cienUfica e tec- Paraná como rota alternativa dos países inta-
nológica. l............................................................... 00685 grantes do MERC.OSUL. ~,......... 00696

Projeto de Lei n.2 4.022,' de 1997 (Do Sr. EDUARDO.JORGE - Considerações acer-
Tua Angerami) - Altera a composição dos Con- ca dapropos~ de reforma previdenciáriaelabo- .
selhos Federais e Regionais das entidades que rada pelo ~artldo dos Trabalhadores " :...... 00697
menciona e dá outras providências....................... 00685 JOSE COIMBRA - Protesto contra a proibi-

Projeto de Lei n.2 4.026, de 1997 (Do Sr. ção, pela Secretaria áe Educação do Estado de
Paulo Paim).,... Altera o art. 29 da Lei n.28.212, de São Paulo, do acesso de crianças abaixQ de sete
24 de julho de 1991. 00686 ano& à rede pQblica de ensino............................... 00698

Projeto de Lei n.1I 4.034, de 1997 (Do Sr. INÁCIO ARRUDA - Contrariedade ao insti-
Paulo Paim) - Altera dispositivos do art. 55 da Lei tuto da convocação extr~ordinária do Poder La-
n.28.213, de 24 de julho de 1997.......................... 00687 gislativo. Prolesto contra eXtinção de 6rgãos da

Projeto de Lei n.2 4.035, de 1997 (Do Sr. administração pública estadual pela Assembléia
Paulo Paim) - Altera dispositivQ do art. 28 da Lei Legislativa do Ceará, durante período de convo-
n.lI 8,212, de 24 de julho de 1991, e dá outras caçã() extraordinária daquela Casa :.............. 00698
providências..;........................................................ 00688 . ALDO REBELO - Anúncio da apresenta-

Projeto de Lei n.2 4.036, de 1994 (Do Sr. ção de projeto 'de lei proibitivo da clofUJgem de
Paulo Paim) - Altera dispositivo do art. 58 da Lei seres humanos : :.:........... 00699
n.2 8.213, de 24 de julho de 1991, e dá outras COSTA FERREIRA''':' Contrariedade à pro-
providências........................................................... 00689 posta governamental de reduÇão das penas para

Projeto de Lei n.2 4.038, de 1997 (Do Sr. crimes hediondos, à descriminalização da prática
Paulo Paim) - Altera dispositivo do art. 86 da Lei do aborto e à legalização de jogos de azar........... 00699
n.1I 8.213, de 24 de julho de 1991, e dá outras HERCULANO ANGHINETTI - Considera-
providências ;............................... 00691 ções acerca da desregulamentação do transporte

Projeto de Lei n2 4.039, de 1997 (Do Sr. aéreo nacional. 00701
Paulo Paim) - Altera dispositivo do art. 28 da Lei OSMÂNIO PEREIRA Relat6riodas ativi-
nll 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras pro- dadas desenvolvidas pelo Ministério da Saúde
vidências................................................................ 00691 em 1997 :.............................................. ,00701
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LUIZ ALBERTO - Natureza racista de SERAFIM VENZON - Cumprimentos ao
questão de Português do exame vestibular da Ministro Reinhold Stephanes pelo êxito na admi-
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. nistração da Previdência Social. 00710
Desinteresse do Governo Federal na apuração PAULO ROCHA - Apelo à Presidência do
de denúncias de crimes de racismo...................... 00704 Senado Federal para retirada do Projeto de Lei

B. SÁ - Relevância do projeto Universida- Complementar n.1I 93, de 1996, sobre contrato
de Solidária desenvolvido pela direção do Pro- temporário de trabalho, da pauta da convocação
grama Comunidade Solidária. 00704 extraordinária do Congresso Nacional. 00711

EURfpEDES MIRANDA - Apoio do Minis- EDINHO BEl - Aplausos à decisão do Go-
tério da Agricultura e do Abastecimento aos pro- verno Federal de adoção de medidas restritivas à
dutores rurais rondonienses no período da safra entrada de produtos lácteos no Brasil, por inter-

00705 médio do Mercosul. Perspectiva de elevado índi-
agrícola ,..................... ce de desemprego no setor agrícola. Urgente re-

PEDRO WILSON - Volume da dívida públi- dução, pelo Governo Federal, da tributação inci-
ca do Estado de Goiás. Reportagem da Folha de dente sobre a cesta básica e insumos agrícolas. . 00712
S.Paulo sobre a dívida de Estados e Prefeituras VALDECI OLIVEIRA _ Não-pagamento,
Municipais. Elaboração, pela Câmara dos Depu- pelo Governo Federal, de precatórios judiciais de-
tados, de legislação disciplinadora dos gastos de vidos a servidores públicos. Providências adota-
governantes. 00705 das pelo orador com vistas à coibição de tal con-

IVAN VALENTE - Falta de vagas nas es- duta. 00712
colas públicas do Estado de São Paulo. Degrada- OSVALDO BIOLCHI - Conveniência.de
ção do ensino público no País. ................•.•.......... 00706 aprovação, pelo Senado Federal, do projeto de

WOLNEY QUEIROZ - Denúncia do Depu- lei sobre contrato temp?rário de trabalho.............. 00714
tado Roberto ReqUião sobre evidências de articu- PAULO FEIJÓ - Transcurso do 2Q!l aniver-
lações políticas e tráfico de influência na libera- sério do jornal Folha da Manhã, de Campos Es-
ção de verbas para projetos mantidos pelo Minis- tado do Rio de Janeiro........................................... 00714
tério da Saúde. Desinteresse do Ministério de es- INOC~NCIO OLIVEIRA - Caráter injusto
clarecimento do caso. Sugestão ao Presidente da medida governamental de corte de incentivos
Fernando Henrique Cardoso para publicação de fiscais destinados às Regiões Norte e Nordeste
mapas dos recursos liberados aos Ministérios. do País. 00715
Encaminhamento aos Ministérios de requerimen- . DÉRCIO KNOP - Conveniência de criação
to de informações ·sobre recursos liberados ao de Tribunal Regional Federal no Estado do Para-
Estado de Pernarnbuco. 00706 . ná. 00716

FERNANDO FERRO - Protesto contra difi- DOMINGOS LEONELLI - Desconhecimen-
culdade política imposta pelo Govemo Federal tó, pela população do Estado da Bahia, da verda-
para liberação de recursos oriundos de emendas deira dimensão da crise social baiana, em face
de Parlamentares' oposicionistas, aprovadas no da manipulação dos rneios de comunicação. 00717
Orçamento da União.•..........; ~.; ; ~ 00707 .CONFÚCIO MOURA - Inauguração da

MARÇAL FILHO - Confiança na maior par~ rede de energia elétrica para o Município de Alto
ticipação do Brasil no comércio agrícola mundial. 00707 Paraíso, Estado de Rondônia................................ 00718

HERMES PARCIANELLO - Caráter mer- . EULER RIBEIRO - Conveniência de cons-
cantilista da polrtica governamental de liberação trução de refinaria em Coari, Estado do Amazo-
dos recursos oriundos de emendas ao Orçamen- nas, para interiorização do desenvolvimento na
to da União, aprovadas pelo Congresso Nacional. 00707 região. ..•........................•........................................ 00718

WILSON CJGNACHI-Instalação do Institu- GONZAGA PATRIOTA - Transcurso do
to Brasileiro do VinhO, em Bento Gonçalves, Es- 1Q!l aniversário de criação da Câmara dos Direto

res Lojistas - CDL, do Município de Salgueiro, Es-tado do Rio Gran~ <;lo Sul. 00708 00718

JOVAIR ARANTES - Conveniência de re- tado ":~:~~uc;oRõEiRõ··.::··i~f~~ti;~~
flexão, pelo Congresso Nacional, sobre falência das eleições de 1998 nO Estado de Alagoas. En-
dos ,~unicípios brasileiros. Dificuldades financei- caminhamento ao Presidente do Tribunal Supe-
ras de Municípios do Estado de Goiás................... 00708 rior Eleitoral, pela Associação Alagoana de Ma-

LAEL VARELLA - Necessidade de aprova- gistrados - ALMAGIS, de correspondêilcia sobre
ção"pela Câmara dos Deputados, da proposta o assunto. .....................•.....................................•.. 00719
governarnental de reforma da Previdência Social. 00709 FAUSTO MARTELLO - Repúdio às crrticas

GERALDO PASTANA - Crrticas à política da Oposição contra o Presidente Fernando Hen-
econômica do Governo. ................•....................... 00710 rique Cardoso pela participaÇão em inaugurações
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de obras do Programa Brasil em Ação, no ano da proposta de reforma previdenciária reformula-
eleitoral. 00720 da pelo Senado Federal. 00740

NELSON MARQUEZELLI - Concessão, VI- Ordem Do Dia
pela Associação Comercial de São Paulo, do prê- JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Solicita-
mio Antonio Proost Rodovalho ao Sr. Lamartine ção de decisão da Presidência sobre questão de
Navarro Júnior. Pronunciamento do empresário ordem encaminhada à Presidência da Comissão
na ocasião. 00721 Especial da Reforma da Previdência. 00743

PAULO PAIM - Críticas à adoção dos con- PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
tratos temporários de trabalho. Defesa da redu- ao Deputado JOSÉ GENOíNO.............................. 00744
ção da jornada de trabalho para 40 horas sema- PRESIDENTE (Michel Temer) _ Votação
nais. 00726 de requerimento de urgência para apreciação do

FERNANDO ZUPPO - Inoport:.midade do Projeto de Lei n.!! 4.011/97, do Senador Esperi-
Projeto de Lei n.!! 245, de 1995, de autoria do Se- dião Amim, que institui o Fundo de Terras e da
nador Romeu Tuma, sobre instituição do Registro R f A" B d T 00744e orma grana - anco a erra .
Nacional de Propriedade de Veículo Automotor, a Usaram da palavra para orientação das
ser feito nos Cartórios de Registro Civil das Pes- respectivas bancadas os Srs. Deputados COL-
soas Naturais e Veículos Automotores. 00727 BERT MARTINS, NILSON GIBSON, JOSÉ GE-

ARNALDO FARIA DE SÁ - Rejeição da NoíNO, GERSON PERES, WAGNER ROSSI,
proposta governamental de reforma previdenciá- ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, WAGNER
ria. 00728 ROSSI, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, ROB-

WILSON BRAGA - Necrológio do juiz Ro- SON TUMA, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,
mero Moreira Coutinho, de João Pessoa, Estado JOSÉ GENOíNO, NILSON GIBSON, LUIZ
da Paraíba. 00729 BUAIZ, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, ROB-

JORGE TADEU MUDALEN - Solidariecla- SON TUMA, GERSON PERES, SIMARA ELLE-
de à população brasileira pela compreensão e RY.......................................................................... 00744
.generosidade demonstradas em 1997. Quadro JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Esclareci-
de incerteza e imprevisibilidade reinante no País. mento sobre a forma de intervenção a respeito do
Imprescindibilidade da realização das reformas recurso à Comissão Especial da Reforma da Pre-
constitucionais e de celeridade do cronograma de vidência.................................................................. 00745
privatização para o crescimento econômico brasi- PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
leiro. 00729 ao Deputado JOSÉ GENOíNO.............................. 00745

V - Grande Expediente Usaram da palavra para orientação das
LUIZ ALBERTO - Rejeição da proposta go- respectivas bancadas os Srs. Deputados ANTa-

vernamental de reforma previdenciária................. 00730 NIO CARLOS PANNUNZIO, SIMARA ELLERY,
SEVERINO CAVALCANTI - inexistência, ROBSON TUMA, MARCONI PERILLO. 00745

por parte do Governo Federal, de posição em favor Usou da palavra pela ordem, para retifica-
do pequeno e do microempresário. Necessidade de ção de voto, o Sr. Deputado PIMENTEL GOMES. 00745
sistema de crédito para criação de rede de apoio e Usaram da palavra para orientação das
financiamento para o setor. Inércia do Serviço Bra- respectivas bancadas os Srs. Deputados ARLlN-
sileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa - DO VARGAS, RONALDO CEZAR COELHO,
SEBRAE, na coordenação de políticas de estr- JOSÉ GENOíNO, PEDRO VALADARES, WAG-
mula ao pequeno e ao microempreendedor. 00734 NER ROSSI, JOSÉ CARLOS ALELUIA, MARCa-

CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Contra- NI PERILLO, ROBSON TUMA, RONALDO CE-
rieclade a projeto de lei sobre intervenção do Go- ZAR COELHO, ARLINDO VARGAS, WAGNER
vemo Federal na área de segurança pública do ROSSI, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO........... 00745
Distrito Federal. 00738 Usou da palavra peja ordem, para registro

AGNELO QUEIROZ (Pela ordem) - Desca- de voto, o Sr. Deputado RICARDO IZAR.............. 00746
so do Governo Fernando Henrique Cardoso para Usaram da palavra para orientação das
com a saúde do povo brasileiro demonstrado na respectivas bancadas os SI"E. Deputados WAG-
proliferação da dengue em sua gestão. 00739 NER ROSSI, JOSÉ GENOíNO, SALVADOR ZIM-

ARMANDO ABíLlO (Pela ordem) - Partici- BALDI, JOSÉ CARLOS ALELUIA, JOSÉ GENOí-
pação do orador nas festividades de emancipa- NO, MARCONI PERILLO, RONALDO CEZAR
ção político-administrativa da cidade de Itaporan- COELHO, ARLINDO VARGAS, JOSÉ GENOí-
ga, Estado da Paraíba. 00740 NO, MARCONI PERILLO, ANTONIO CARLOS

MARCELO BARBIERI (Pela ordem) - Ne- PANNUNZIO, WAGNER ROSSI, JOSÉ GENOí-
cessidade de profunda modificação, pela Casa, NO, MARCONI PERILLO, JOSÉ CARLOS ALE-
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LUlA, JOSÉ GENOÍNO, RONALDO CEZAR Usaram da palavra para orientação das
COELHO ",.................................................... 00746 respectivas bancadas os Srs. Deputados ARLlN-

. ." -' Usou da ~alavra pela ordem, para retifica- DO VARGAS, GERSON PERES, MIGUEL ROS-
ção de voto, o Sr. Deputado MARCELO DÉDA.... 00747 SEITO, WAGNER ROSSI, ARNALDO MADEI-

Usaram da palavra para orientação das RA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, LUIS EDUARDO. ... 00754
respectivas bancadas os Srs. Deputados ARLlN- PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
DO VARGAS, MARCONI PERILLO, RONALDO do requerimento..................................................... 00754
CEZAR COELHO, JOSÉ CARLOS ALELUIA, PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
ROMMEL FEIJ6, ARLINDO VARGAS, SIMARA em turno único, do Projeto de Lei Complementar
ELLERy................................................................. 00747 n.2 211, de 1997, que dá nova redação aos arti-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- gos 20, 31, 33 e anexo da Lei Complementar n.1!
mento da votação. 00747 87, de 1996............................................................ 00754

Usaram da palavra pela ordem, para regis- PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
tra de voto, os Srs. Deputados MARÇAL FILHO, de requerimento para retirada de pauta do Proje-
SÍLVIO PESSOA, RITA CAMATA , INOCÊNCIO to de Lei Complementar n.9 211, de 1997............. 00755
OLIVEIRA, ODELMO LEÃO.................................. 00747 Usou da palavra para encaminhamento da

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação votação o Sr. Deputado GERMANO RIGOnO. .. 00755
do requerimento. 00747 PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação

Usou da palavra pela ordem, para registro do requerimento. 00755
de voto, o Sr. Deputado JOVAIR ARANTES. 00751 Usou da palavra pela ordem, para registro

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação de voto, o Sr. Deputado MAURO LOPES. 00755
do Recurso n.2 213, de 1997, que solicita seja PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
submetido ao Plenário o parecer da Comissão de em tumo único, do Projeto de Lei n.I! 2.749-A, de
Constituição e Justiça e de Redação à Proposta 1997, que dispõe sobre a criação e extinção de
de Emenda à Constituição n.!! 472197. 00751 cargos no Instituto Nacional de Metrologia, Nor-

JOSÉ GENOÍNO - Questão de ordem so- malização e Qualidade Industrial e no Instituto
bre a impropriedade do Recurso n.2 213, de Nacional da Propriedade Industrial. 00755
1997....................................................................... 00752 Usou da palavra para proferir parecer ao

Usaram da palavra pela ordem, para regis- projeto, em substituição à Comissão de Finanças
tro de voto, os Srs. Deputados LIMA NETTO, e Tributação, o Sr. Deputado FERNANDO RIBAS
MAlULY NETTO. 00752 CARLI. 00755

PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirada Usou da palavra para proferir parecer ao
de pauta do Recurso n.2 213, de 1997.................. 00753 projeto, em substituição à Comissão de Constitui-

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado Nll-
pulados JOSÉ GENOÍNO, INOCÊNCIO OLlVEI- SON GIBSON ;.................................... 00756
RA. LUIS EDUARDO............................................. 00753 PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-

PRESIDENTE (Michel Temer) Esclareci- mento da discussão............................................... 00756
men.tP8 sobre a apreciação da questão de ordem Usaram da palavra pela ordem, para regis-
ao Recurso 213, de 1997. 00753 tro de voto, os Srs. Deputados FÁTIMA PELAES,

Usaram da palavra pela ordem, para regis- FERNANDO LYRA, VICENTE CASCIONE, RI-
tro de voto, os Srs. Deputados VICENTE ANDRÉ CARDO GOMYDE................................................. 00756
GOMES, ELlSEU MOURA, MÁRCIA MARINHO, Usaram da palavra para orientação das
TELMA DE SOUZA, EDUARDO COELHO, MÁR- respectivas bancadas os Srs. Deputados COl-
CIA MARINHO, ROBERTO CAMPOS, CARLOS BERT MARTINS, LUIZ BUAIZ, ARLINDO VAR-
MAGNO, WAGNER DO NASCIMENTO, JOSÉ GAS, GERSON PERES, LUCIANO ZICA, WAG-
EGYDIO................................................................. 00753 NER ROSSI, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão, INOCÊNCIO OLIVEIRA, LUIS EDUARDO. 00758
em turno único, do Projeto de lei Complementar PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
n.1I 190, de 1997, que modifica o caput e os §§ 12 do projeto e da redação final................................. 00758
e 5 11 do art. 20, os §§ 111 e 4 2 do art. 21 e o art. Encaminhamento da matéria ao Senado
31, da Lei Complementar n.g 87, de 13 de setem- Federal. 00759
bro de 1996, e dá outras providências. 00754 Usaram da palavra pela ordem, para regis-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação tra de voto, os Srs. Deputados ANA CATARINA,
de requerimento para retirada de pauta do Proje- SILVERNANI SANTOS. 00759
to de Lei Complementar n.g 190, de 1997............. 00754 PRESIDENTE (Michel Temer) - Discus-

Usou da palavra para encaminhamento de são, em turno único, do Projeto de Lei n.2 3.097,
votação o Sr. Deputado MIGUEL ROSSETTO..... 00754 de 1997, que cria, transforma e extingue cargos
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e funções no quadro de Pessoal da Secretaria do Anexo 111, da Lei n.li 9.472, de 16 de julho de
Supremo Tribunal Federal, e dá outras providên- 1997, que dispõe sobre a organização dos servi-
cias. 00759 ços de telecomunicações, a criação e o funciona-

Usou da palavra para proferir parecer ao mento de um órgão regulador e outros aspectos
projeto, em substituição à Comissão de Trabalho, institucionais, nos termos da Emenda Constitu-
de Administração e Serviço Público, o Sr. Depu- cional n.lIa, de 1995. 00766
tado JOVAIR ARANTES......................................... 00759 PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação

Usou da palavra para proferir parecer ao de requerimento para retirada de pauta do Proja-
projeto, em substituição à Comissão de Finanças to de Lei n.lI 3.920, de 1997................................... 00766
e Tributação, o Sr. Deputado NILSON GIBSON... 00759 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

Usou da palavra para proferiJ parecer ao do INOCÊNCIO OLIVEIRA.................................... 00766
projeto, em substituição à Comissão de Constitui- PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado JAI- do requerimento..................................................... 00766
RO CARNEIRO. 00759 Usaram da palavra pela ordem, para regis-

GERSON PERES (Pela ordem) - Inconsti- ! tro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ BORBA,
tucionalidade da matéria em votação.................... 00759 NELSON HARTER. 00766

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
ao Deputado GERSON PERES............................ 00760 'em turno único, do Projeto de Lei n.lI 4.045, que

Usou da palavra pela ordem, para registro dispõe sobre a legislação de trânsito e dá outras
de voto, o Sr. Deputado ELlSEU RESENDE. 00760 providências........................................................... 00766

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- Usaram da palavra pela ordem, para regis-
mento da discussão............................................... 00760 tro de voto, os Srs. Deputados UDSON BANDEI-

Votação do projeto, ressalvados os desta- RA, MOREIRA FRANCO, JOSÉ CHAVES. 00766
ques. 00760 Usou da palavra o Sr. Deputado Luís RC-

Usaram da palavra para orientação das BERTO PONTES - Relator. 00766
respectivas bancadas os Srs. Deputados cm.- Usou da palavra pela ordem, para registro
BERT MARTINS, LUIZ BUAIZ, NILSON GIBSON, dá voto, o Sr. Deputado FERNANDO LOPES. ..... 00767
ARLINDO VARGAS, GERSON PERES, LUCIANO Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
ZICA, WAGNER ROSSI, ARNALDO MADEIRA... 00762 do WAGNER ROSSI. 00767

Usou da palavra pela ordem, para registro MÁRIO MARTINS _ Solicitação de prazo
de voto, ° Sr. Deputado VALDOMIRO MEGER. .. 00762 para proferir parecer em substituição à Comissão

u~arambada dPalavra SParaD°rientaçados-o INdasC- de Viação e Transportes. 00767
respectivas nca as os rs. eputa PRESIDENTE (Michel Temér) _ Deferi-
CÊNCIO OLIVEIRA, LUIS EDUARDO.................. 00762 menta da solicitação do Deputado MÁRIO MAR-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do projeto............................................................... 00762 TINS·ÃÃNAi:.ÕÕ..FARiA..ÕE··SÁ··ip~~ ..~;d~;;;) ..~ 00767

PRESIDENTE (Michel Temer) -.Destaque Solicitação de apensação do Projeto de Lei n.lI
de bancada para votação em separado para su-
pressão do art. 311 do Projeto de Lei n.lI3.097, de 3.n1, de 1997....................................................... 00767

00762 PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
1997.u;;;~;;;··d~ ..p~i~~~ ..~~;~ ..~ri~~i~ã~ ..~ ao Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 00768
respectivas bancadas os Srs. Deputados LUIS Usaram da palavra pela ordem, para regis-
EDUARDO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ARNALDO tro de voto, os Srs. Deputados ARACELY DE
MADEIRA, ARLINDO VARGAS, WAGNER ROS- PAULA, TETÊ BEZERRA...................................... 00768
SI, NILSON GIBSON, LUCIANO ZICA, COl- PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
BERT MARTINS, GERSON PERES :.. 00762 em primeiro turno, do Substitutivo do Senado ao

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Supressão Projeto de Lei Complementar n.lI 123-EI89, qoo
do dispositivo. 00763 disciplina a elaboração, redação, alteração e con

solidação das leis, nos termos do parágrafo úni-
Aprovação da redação final. 00763 do art 59 da Co titu· - Fed aico, ., ns 1Ç80 er ..
Encaminhamento da matéria ao Senado

Federal................................................................... 00766 Encerramento da discussão .
Usou da palavra pela ordem, para registro Votação do substitutivo do Senado Federal.

de voto, o Sr. Deputado ASDRÚBAL BENTES. ..• 00766 Usaram da' palavra para orientação das
PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão, respectivas bancadas os Srs. Deputados LUIZ

em turno único, do Projeto de Lei n.lI 3.920, de BUAIZ, NILSON GIBSON, COLBERT MARTINS. oon1
1997, que altera a Tabela de Valores da Taxade\Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
Fiscalização da Instalação por Estação, objeto do do GERSON PERES. oon<



!,aneiro de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 14 ·00663

Usaram da palavra para orientação das TE, PEDRO CANEDO, ITAMAR SERPA, CAR-
reS\)ectivas bancadas os Srs. Deputados LUCIA- LOS ALBERTO CAMPISTA. oons
NO ZICA, WAGNER ROSSI, ANTONIO CARLOS Usou da palavra para orientação da res-
PANNUNZIO, INOC~NCIO OLIVEIRA, DuíLlO pectiva bancada o Sr. Deputado LUCIANO ZICA. oons
PISANESCHI, LUIS EDUARDO, INOC~NCIO Usaram da palavra pela ordem, para regis-
OLIVEIRA, LUCIANO ZICA, DUILlO PISANES- tro de voto, os Srs. Deputados RICARDO HERÁ-
CHI, ODELMO LEÃO. oon2 CLlO, BARBOSA NETO, JOSÉ CARLOS COUTI·

Usaram da palavra pela ordem, para regis- NHO, AUGUSTO FARIAS, FERNANDO TOR-
tro de voto, os Srs. Deputados HÉLIO ROSAS, RES........................................................................ oons
JOSÉ MAURíCIO, CIDINHA CAMPOS. ...•........... oon2 Usou da palavra para orientação da res-

Usaram da palavra para orientação das pectiva bancada o Sr. Deputado MARCONI PE-
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL- RILLO..................................................................... oons
MO LEÃO, LUCIANO ZICA, ODELMO LEÃO, Usou da palavra pela ordem, para registro
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, LUCIANO de voto, o Sr. Deputado CESAR BANDEIRA. ...... oons
ZICA, WAGNER ROSSI, DUILlO PISANESCHI, Usou da palavra para orientação da res-
ODELMO LEÃO, COLBERT MARTINS, INO- pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO
CÊNCIO OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS PAN- OLIVEIRA.............................................................. oons
NUNZIO, DUILlO PISANESCHI, LUCIANO ZICA, PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO. oon2 mento da votação. oons

Usou da palavra pela ordem, para registro Aprovação do Substitutivo. oons
de voto, o Sr. Deputado JOÃO COLAÇO. oon3 PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque

Usaram da palavra para orientação das' para Votação em Separado do art. 91! do Substi-
respectivas bancadas os Srs. Deputados LUCIA- tutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei Com-
NO ZICA, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, plementar n.1I 123, de 1989. 00780
NILSON GIBSON. 'oon3 Usou da palavra pela ordem, para registro

Usaram da palavra pela ordem, para regis- de voto, o Sr. Deputado.:JOSÉ CHAVES. 00780
tro de voto, os Srs. Deputados JURANDIR PAI- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
vÃO MARQUINHO CHEDID oon3 do GERSON PERES. 00780
IV'\: , .

Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra pela ordem, para registro
respectivas bancadas os Srs. Deputados LUCIA- de voto, o Sr. Deputado PAULO MOURÃO. 00781
NO ZICA, DUILlO PISANESCHI, INOC~NCIO Usaram da palavra pela ordem o') Srs. De-
OLIVEIRA, LUCIANO ZICA, WAGNER ROSSI, putàdos NILSON GIBSON, MARCELO DÉDA,
ARLINDO VARGAS............................................... oon3 GERSON PERES. 00781

Usou da palavra pela ordem, para registro Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MURILO DOMINGOS. ... oon3 de voto, o Sr. Deputado JOÃO RIBEIRO.............. 00782

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
Usaram da palavra para orientação das re& ,.. C

pectivas bancadas os Srs. Deputados I~NCIO putados INOCt:N la OLIVEIRA, MARCELO
OLIVEIRA, AÉCIO NEVES, LUCIANO ZICA, INo- DÉDA. 00782

,.. Usaram da palavra pela ordem, para regis-
Ct:NCIO OLIVEIRA, ARLINDO VARGAS :..... oon4 tro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ CARLOS

PRISCO VIANA (Pela ordem) - Encarni- VIEIRA, INÁCIO ARRUDA, NELSON OTOCH,
nhamento à Mesa de declaração de voto. ...........• oon4 RICARDO GOMYDE, FERNANDO RIBAS CAR-

Usaram da palavra para orientação das LI, ANTONIO FEIJÃO, ALBÉRICO FILHO, MAG-
respectivas bancadas os Srs. Deputados LUCIA- NO BACELAR, JOÃO PIZZOLATTI, VILMAR RO-
NO ZlCA, ANTON;v l,;ARLOS PANNUNZIO, LU- CHA, NAN SOUZA, VANESSA FELlPPE, CI-
CIANO ZICA, ARLINDO VARGAS, WAGNER PRIANO CORREIA, GILVAN FREIRE.................. 00782
ROSSI, LUCIANO ZICA, INOC~NCIO OLIVEIRA, PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclareci-
LUCIANO ZICA, ANTONIO CARLOS PANNUN- mantos sobre reformulação do destaque do De-
ZIO, LUCIANO ZICA. oon4 putado GERSON PERES. 00783

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
do GERSON PERES............................................. OOn4 putados INOC~NCIO OLIVEIRA, WAGNER

Usaram da palavra para orientação das ROSSI, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO........... 00783
respectivas bancadas os Srs. Deputados ARLlN- Usou da palavra pela ordem, para registro
DO VARGAS, LUCIANO ZICA, INOC~NCIO OLl- de voto, o Sr. Deputado ROLAND LAVIGNE........ 00783
VEIRA, LUCIANO ZICA, INOC~NCIO OLIVEIRA. OOn4 Usaram da palavra para orientação das

Usaram da palavra pela ordem. oara regis- respectivas bancadas os Srs. Deputados INo-
tro de voto, os Srs. Deputados MARCLJS VICEN- C~NCIO OLIVEIRA, WAGNER ROSSI, LUIS
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EDUARDO, ANTONIO CARlOS PANNUNZIO, PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
MARCELO DÉDA, GERSON PERES, LUIZ mento da votação. 00'186
BUAIZ, DUILlO PISANESCHI, COLBERT MAR- Usou da palavra pela ordem, para retifica-
TINS....................................................................... 00783 ção de voto, o Sr. Deputado ARLINDO VARGAS. 00786

Usaram da palavra"pela ordem os Srs. De- Usou da palavra para registro de voto o Sr.
putados INOC~NCIO OLIVEIRA, MARCELO Deputado FRANCISCO HORTA. 00786
DÉDA. 00784 PRESIDENTE (Michel Temer) - Supressão

Usaram da palavra para orientação das res- das expressães...................................................... 00786
pectivas bancadas os Srs. Deputados ANTONIO . PRESIDENTE (Michel Temer) - Anúncio de
CARLOS PANNUNZIO, INOC~NCIO OLIVEIRA, prorrogação da sessão.......................................... 00786
WAGNER ROSSI, DUILlO PISANESCHI, MARCE- PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque
LO DÉDA, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, INo- de bancada para votação em separado do art. 18
C~NCIO OLIVEIRA, SIMARA ELLERY, ALEXAN- e seu parágrafo único do Substitutivo do Senado
DRE CARDOSO, GERSON PERES, INOC~NCIO Federal ao Projeto de Lei Complementar nll123,
OLIVEIRA, MARCELO DÉDA, ARLINDO VAR- de 1989.................................................................. 00791
GAS, MARCONI PERILLO, SIMARA ELLERY, Usou da palavra pela ordem, para registro
MARCELO DÉDA, INOC~NCIO OLIVEIRA. ........ 00784 de voto, o Sr. Deputado ROBERTO ROCHA........ 00791

Usaram da palavra pera ordem, para retifi- Usou da palavra para encaminhamento da
cação de voto, os Srs. Deputados JOSÉ BORBA, votação o Sr. Deputado GERSON PERES........... 00791
GERMANO RIGOTTO........................................... 00785 Usaram da palavra pela ordem, para regis- .

Usou da palavra para oriéntação da res- tro de voto, os Srs. Deputados NILTON BAIANO,
pectiva bancada o Sr. Deputado ANTONIO CAR- LUIZ DURÃO, JOÃO COSER. 00792
LOS PANNUNZIO. 00785 Usaram da palavra para orientação das

Usou da palavra pela ordem, para retificação respectivas bancadas os Srs. Deputados LUIZ
de voto, o Sr. Deputado FERNANDO ZUPPO. ....... 00785 BUAIZ, NILSON GIBSON, ARLINDO VARGAS,

Usaram da palavra para orientação das GERSON PERES, MARCELO DÉDA, WAGNER
respectivas bancadas os Srs. Deputados WAG- ROSSI.................................................................... 00792
NER ROSSI, INOC~NCIO OLIVEIRA.................... 00785 Usou da palavra pela ordem, para registro

Usou da palavra pela ordem, para retifica- de voto, o Sr. Deputado WERNER WANDERER. 00792
ção de voto, o Sr. Deputado ARLINDO VARGAS. 00785 Usaram da palavra para orientação das

Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados ANTo-
respectivas bancadas os Srs. Deputados ANTO- NIO CARLOS PANNUNZIO, INOC~NCIO OLl-
NIO CARLOS PANNUNZIO, DUILlO PISANES- VEIRA, LUIS EDUARDO....................................... :Q0792
CHI, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, ARUN- Usou da palavra pela ordem, para regi'stro
DO VARGAS. 00785 de voto, o Sr. Deputado MÁRIO NEGROMONTE. 00793

Usaram da palavra pela ordem, para regis- Usou da palavra para orientação da ras-
tro de voto, os Srs. Deputados UBIRATAN pectiva bancada o Sr. Deputado MARCELO
AGUIAR, ANTONIO BALHMANN, ARTHUR VIR- DÉDA :.................. 00793
GrLlO....:................................................................ 00785 Usaram da palavra pela ordem, para regia-

Usou da palavra para orientação da ras- tro de voto, os Srs. Deputados, ARACELY DE
pectiva bancada o Sr. Deputado INOC~NCIO PAULA, ALBÉRICO CORDEIRO. 00793
OLIVEIRA. 00786 Usaram da palavra para orientação das

Usou da palavra pela 0I'derll, para retificação respectivas bancadas os Srs. Deputados ANIo-
de voto, o"Sr. Deputado L1NDBERG FARIAS. ..... 00786 NIO CARLOS PANNUNZIO, ODELMO LEAO,

Usou da palavra pela ordem, PáfaregTStro- WAGNER ROSSI, GERSON PERES. po793
de voto, a Sra. Deputada ELCIONE aARBALHO. 00786 Usou da palavra pela ordem, para registro

Usou da palavra para orientação da res- de voto, o Sr. Deputado HERMES PARClANELLO. 00793
pectiva bancada o Sr. Deputado MARCONI PE- Usou da palavra para orientação da reepecti-
RILLO ~........................................................... 00786 va bancada oSr. Deputado ARLINDO VARGAS. 00793

Usou da palavra pela ordem, para retifica- Usou da palavra pela ordem, para registro
ção de voto, o Sr. Deputado MARCOS VINICIUS de voto, o Sr. Deputado MARQUINHO CHEDID.. 00793
DE CAMPOS. 00786 Usaram da palavra para orientação das

Usou da palavra pela ordem, para registro respectivas ba,ncadas os Srs. Deputados ANIo-
de voto, b Sr. Deputado NICIAS RlaEIRO. 00786 NIO CARLOS PANNUNZIO, ODELMO LEAO,

. Usaram da palavra para orientação das MARCELO DÉDA, ARLINDO VARGAS, INo-
.reSpectivas bancadas os Srs. Deputados MAR- .C~NCIO OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS PAN-
CONI PERILLO, MARCELO DÉDA. 00786 NUNZIO. 00793
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a) Nomeação: Adivaldo Martins Gomes,
Alessandro Luiz Chahini Escudero, Alexandre
Carrijo Franco, celia Dulce de Resende Queiroz,
Claudia Regina de Azevedo, Cristine Silva Morei
ra Rodrigues, Eliana Werberich Moreira de Olivei
ra, Elizaete Nogueira Alves, Aavia Melo, Glaucia
de Brito Santos, Gustavo Boaventura Simõ
es,Jorge Luiz Gusmão da Trindade, José Luís
Pereira de Azevdo, Juliana Aguiar de Carvlho,
Lucio de Souza Teixeira, Mabel Vieira Shiratsu
baki, Luiz Emílio Pimentel Brito, Marcelo França
da Silva, Marco Octávio Hegner de Sousa E Sil
va, MariA Conceição Rodrigues dos Santos, pau
Iofelipe .Sçherer, Rodrigo Sousa Pereira, Rogério
Pena Barbosa, Sêlva Silveira de Queiroz, Simone
Carvtho Junqueira Osório, Vanessa de Moura
BoIzan .

b) designação Por Acesso: Vânia Regina
da Rocha Botti Candiota .

3_MESA

4 _ L(DERES E VlCE-ÚDERES

5 _ COMISSÕES
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Usou da palavra pela ordem, para registro REBELO; DÉRCIO KNOP; JORGE WILSON;
de voto, o Sr. Deputado ERALDO TRINDADE. .... 00793 WOLNEY QUEIROZ; HUGO' BIEHL; MARCOS

Usaram da palavra para orientação das VINICIUS DE CAMPOS; PAULO PAIM; DALILA
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR- FIGUEIREDO; JOSÉ PINOTTI, CUNHA BUE-
CONI PERILLO, MARCELO DÉDA, ANTONIO NO. 00799
CARLOS PANNUNZIO, INOC~NCIO OLIVEIRA. 00794 VII- Encerramento

Usaram da palavra pela ordem, para regis- 2 _ ATOS DO PRESIDENTE
tro de voto, os Srs. Deputados OSMÂNIO PE-
REIRA, FEU ROSA, PAULO LUSTOSA. 00794

Usou da palavra pela ordem, para orienta-
ção da respectiva bancada, o Sr. Deputado MAR-
CELO DÉDA. .•.................•......•••...................•.....••• 00794

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação :..................... 00794

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados GONZAGA PATRIOTA,
PAES LANDIM, JOSÉ CARLOS ALELUIA. •.••....•... 00794

Usou da palavra pela ordem, para retifica-
ção de voto, o Sr. Deputado FEU ROSA. 00794

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ ANIBAL ..............• 00794

PRESIDENTE (Michel Temer) - Supressão
do dispositivo. 00794

Retomo da matéria à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação para elaboração
da redação do segundo turno. 00794

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados WILSON BRAGA,

. ROBERTO BRANT................................................ 00799
Apresentação de fJf'oposições: NILSON

GIBSON E OUTAOS; NILSON GIBSON; ALDO

Pará

Gerson Peres - PPB; Giovanni Queiroz - Blo
coIPDT; Mário Martins - BlocolPMQB; Olávio Rocha
- PSOB; Paulo Rocha - PT.

Amazonas

Átila Lins - Bloco - PFL; José Mel~ - PPB.

Roraima

,·,Elton Rohnelt - PFL.

Ata da 61 Sessão da Câm'ara dos Deputados, da
61 Sessão Legislativa, Extraordinária, da 50! Legislatura,

em 13 de janeiro de 1998
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Heráclito Fortes, 19 Vice-Presidente;

Ubiratan Aguiar, 1º Secretário; Nelson Trad, 29 Secretário;
Nilson Gibson, § 2f! do artigo 18 do Regimento Interno

As 14 HORAS COMPARECEM OS SENHO- Amapá

RES: Antonio Feijão -:- PSDB; Murilo Pinheiro - PFL;
Michel Temer Raquel Capiberibe - PSB; Sérgio Barcellos - Bloco
Heráclito Fortes - PFL
severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
NeisonTrad
Efraim Morais
Luciano Castro.
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Rondanla

Confúcio Moura - BlocoIPMDB; Expedito Jú
nior - PFL; Silvemani Santos - PFL.

Acre

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PPB;
Emílio Assmar - PPB.

Tocantins

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

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - PL; Costa Ferreira 
PFL; Márcia Marinho - PSDB; Pedro Novais - Blo
co/PMDB; Roberto Rocha - PSDB; Sebastião Ma
deira - PSDB.

Ceará

Anfbal Gomes- PSDB; Arnon Bezerra 
PSDB; Edson Silva - PSDB; Gonzaga Mota ....:.
Bloco/PMDB; Inácio Arruda - Bloco/PCdoB; José
Linhares - PPB; Paes de Andrade - Blo
co!PMDB; Roberto Pessoa - PFL; Rommel Feijó
-PSDB.

Piaur

B. Sá - PSDB; João Henrique - BlocoIPMDB;
Júlio César - PFL; Mussa Demes - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL; Betinha Rosado 
PFL; Henrique Eduardo Alves - BIocoIPMDB~

Paraiba

Adauto Pereira - PFL; Álvaro 'Gaudêncio Neto
- PFL; Armando Abílio - BlocoIPMDB; Enivaldo Ri
beiro - PPB; Ivandro Cunha Lima - BJocoIPMDB;
Luiz Clerot - BlocoIPMDB.

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Álvaro Ribeiro - PSB;
Fernando Ferro - Bloco/PT; Fernando Lyra 
PSB; Gonzaga Patriota - PSB; Inocêncio Olivei
ra - PFL; João Colaço - PSB; José Chaves 
Bloco/PMDB; José Jorge - PFL; José Mendonça
Bezerra - PFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Men
donça Filho - PFL; Nilson Gibson - PSB; Vicen
te André Gomes - PSB; Wolney Queiroz - Blo
co/PDT.

Alagoas

"'bérico Cordeiro - PTB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Carlos Magno - PFL;
Marcelo Dada - PT; Messias Góis - PFL; Pedro Va
ladares - PSB.

Bahia

Cláudio Cajado - PFL; Colbert Martins - PPS;
Coriolano Sales - BlocoIPDT; Domingos Leo

nelli - PSB; Félix Mendonça - PTB; Haroldo Lima 
Bloco/PCdoB; Jaime Fernandes - PFL; Jairo Azi
PFL; João Almeida - PSDB; João Leão - PSDB;
José Carlos Aleluia - PFL; José Lourenço - PFL;
Leur Lomanto - PFL; Lufs Eduardo - PFL; Luiz Al
berto - BlocolPT; Luiz Braga - PFL; Luiz Moreira 
PFL; Manoel Castro - PFL; Mário Negromonte 
PSDB; Pedro lrujo - BIocoIPMDB; Prisco Viana 
PPB; Roberto Santos - PSDB; Sérgio Carneiro 
BIocoIPDT; Severiano Alves - BlocoIPDT.

Minas Gerais ',. "

Armando Costa - BlocolPMDB; Elias Murad 
PSDB; Eliseu Resende - PFL; Herculano Anghinetti
- PPB; Ibrahim Abi-Ackel - PPB; Joana Dare - BIo
co/PT; José Rezende - PPB; Márcio Reinaldo Mo
reira - PPB; Nilmário Miranda - BlocoIPT; Odelmo
Leão - PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Philemon
Rodrigues - pm; Romel Anfzio ..;. PPB; Ronaldo Pe
rim - BlocoIPMDB; Sérgio Miranda - BlocoIPCdoB;
SeMo Abreu - BlocoIPDT; zaire Rezende - BIo
co/PMDB.

Espfrito santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - BlocolPMDB; Feu Rosa 
PSDB; Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão - PFL; Nilton
Baiano - PPB; Rita Camata - BlocoIPMDB; Roberto
Valadão - BJoco/PMDB.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - PFL; Eurico Miranda - PPB; Jan
dira Feghali - BlocolPCdoB; Jorge Wilson - BIo
colPMDB; Miro Teixeira - BlocoIPDT; Ronaldo San
tos-PSDB.

São Paulo

Aldo Rebelo - BIocoIPCdoB; Aloysio Nunes
Ferreira - PSDB; Antônio Carlos Pannunzjo 
PSDB; Arlindo Chinaglia - BlocolPT; Arnaldo Faria
de Sá - PPB; Carlos Apolinário - BlocoIPMDB; Co
rauci Sobrinho - PFL; Cunha Uma - PPB; De Valas
co - Bloco/Prona; Delfim Netto':" PPB; Eduardo Jor
ge - BlocoIPT; Ivan Valente - BlocoIPT; José Coim-

. bra - PTB; José Machado - BlocolPT; José Pinotti -
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PSB; Luciano ZIC8 - BIocoIPT; Luiz Eduardo Gree
nhalgh - BlocoIPT; Luiz Máximo - PSDB; Maluly
Netto - PFL; Salvador Zimbaldi - PSDB; Ushitaro
Kamia - PPB; Welson Gasparini - PSDB.

Mato Grosso

Pedro Henry - PSDB; Rodrigues Palma - PTB;
Rogério Silva - PFL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB; Chico Vigilan
te - BlocoIPT; Jofran Frejat - PPB; Maria Laura 
BIocoIPT; Osório Adriano - PFL.

Goiás

Carlos Mendes - BlocoIPMDB; Pedro Wilson 
BIocoIPT.

Mato Grosso do Sul

Flávio Derzi - PPB; Marçal Filho - PSDB; Sau
lo Queiroz BlocoIPFL•.,,; .<.

Paraná

Chico da Princesa - PTB; Dilceu Sperafico 
PPB; Femando Ribas Carli - PPB; Hermes Pareia
00110 - BlocoIPMDB; José Borba - PTB; José Jane
na - PPB; Nedson Micheleti - BlocoIPT; Nelson
Meurer - PPB; Valdomiro Meger - PFL; Werner
Wanderer - PFL.

Santa catarina

Hugo Biehl - PPB; José Carlos Vieira - PFL;
Neuto de Conto - BlocoIPMDB; Paulo Gouvea -

PFL; Serafim Venzon - BlocoIPDT; Vânio dos San
tos - BlocoIPT.

Rio Grande do Sul

Adylson Motta - PPB; Afrton Dipp - Blo
coIPDT; Arlindo Vargas - PTB; Fetter Júnior - PPB;
Nelson Marchezan - PSDB; Odacir Klein - Blo- .
coIPMDB; Osvaldo Biolchi - PTB.

1- ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A lis
ta de presença registra o comparecimento de 192
Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.,

li-LEITURA DA ATA

o SR. ADYLSON MOTTA, servindo como 22

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

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Pas
sa-se à !eitura do expediente.

O SR. NILSON GIBSON, servindo como 12 Se
cretário, procede à leitura do seguinte

111- EXPEDIENTE

PROPOSTA DE FISCALIZAÇAO .E CONTROLE N2 86, DE 1997
. (DO SR. LUCIANO PIZZATTO)

Propõe que a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias fiscalize as Administrações Regionais de Barra do
Garças e Xavantina, ambas unidades descentralizadas da Fundação
Nacional do !ndio - FUNAI, inclusive através de auditoria
operacional a ser realizada pelo Tribunal de Contas da União, em
sua atuação para proteger e fazer respeitar a organização
social, línguas, crenças, constumes e tradições das comunidades
indígenas por elas jurisdicionadas.

(NUMERE-SE E ENCAMINHE-SE A COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS. PUBLIQUE-SE.)

Senhor Presidente.

Com fundamento no art. 100, § l°, combinado com os arts. 60,
11, e 61, § 1°, todos do Regiment? Interno, proponho a Vossa Excelência que,



00668 Quarta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 1998

ouvido o Plenário desta Comissão, se digne adotar as providências necessárias
para realizar fiscalização e.controle dos procedimentos administrativos adota
dos pelas Administrações Regionais de Barra do G~ças e Xavantina, ambas
unidades descentralizadas da Fundação Nacional do Indio, no que diz respeito
ao atendimento do preceito estabelecido no capul do art. 23 I da Constituição
Federal e cumprimento da política indigenista adotada pelo Governo Federal,
segundo divulgada através do documento Sociedades indígenas e a ação do
Governo (Presidência da República, 1996), na aplicação de recursos orçamen
tários, gestão de recursos humanos e na prática indigenista desenvolvida pelas
unidades mencionadas, incluindo-se, por pertinente à espécie, solicitação ao
Tribunal de Contas da União para a realização de auditoria operacional (art.
71, IV, da Constituição Federal) no âmbíto de jurisdição dessas Administra
ções.

mSTIFICAÇÃO

I. Conforme se verifica do gráfico que segue, elaborado com dados
da Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento da Funai, as Adminis
trações Regionais de Barra do Garças e Xavantina, que atendem aos índios
Xavante (população indígena atendida: 7.672), receberam recursos despro
porcionais, de 1995 a 1997, comparados com OS remetidos à Administração
Regional de Amambai, que atende os Kaiowà-Guarani (população atendida:

28.525), ou a Administração RegIOnal de Tabatiuga, que atende aos Tikuna
(população atendida: 24.339):

são reiterado, os episódios de mortes, estupros, comercialização ilegal de ma
deira e mesmo a manipulação de demandas por ampliação das áreas demarca
das.

Em busca de favorecimemos, há Xavante que passam mais tem
po em Brasília que nas suas aldeias.

4, No inicio de 1997, já se havia obtido a total cessação dos paga
mentos em dinheiro - pelo menos na sede da Funai, em Brasília - e se busca
va a elaboração de projetos voltados às atividades agrícolas desenvolvidas nas
áreas. Tais projetos revelaram-se mais custosos que o esperado porque os Xa
vante não conservam implementos e insumos: sempre quando lhes parece
mais conveniente, comercializam tudo o que recebem e, portanto, encontram
se sempre em estado de carência quase absoluta.

Esta abordagem foi rejeitada veementemente \lelos índios, que
então dedicaram-se a atacar a direção da Funai. O processo culminou em
ocorrências graves, que são do conhecimento público.

Está em questão a dificuldade estrutural de se deslocar de uma
ótica integracionista, vigente até a promulgação da Constituição de 1988, para
uma ótica que respeita e determina apoiar a diversidade étnica das socieda~es

indigenas. Embora se tenha mesmo expressado tal mudança em texto ofictal
da Presidência da República - Sociedades indígenas e a acão do Governo,
1996 - as práticas viciadas que se instalaram na Funai têm sido eficazes para
abortar as tentativas de renovação.

5. Estas pràticas, de que é sintoma veemente. a inocuidade das
transferências de recutsos, mesmo quando relativamente eleVadas, envolvem
índios, funcionários e comerciantes locais. O resultado, como se afirmou, é a
manutenção de um estado de carência aflitivo que vitima os índios, e o mau
uso dos recursos públicos.

Situações de emergência. são alegadas permanentemente pelos
índios e impostas a, ou igualmente alegadas por, funcionários do órgão, para
justificar gastos realizados á revelia do orçamento. Os débitos acumulam-se e
comprometem qualquer planejament.l qlle 'se pretenda cumprir. Os recursos
esvaem-se e, na pràtica, intensificam-se as carências das comunidades indige
nas.

exercício Barra do Garças Xavantina Amambai Tabatinl!a
1995 800.768 1.096.810 992.761 392.580
1996 955.832 1.794.942 646.113 632.580
1997 " 157A65 377.842 125.900 89.766
total 1.941.065 3.269.594 1.764.774 l.l 14.926
total p/ Xavante 5.210.659
valor per caplla 679.17 61.86 45,80

. *Valores expressos em rems. ate fevereIro de J997
. Na proporção dos recursos alocados per caplta nestes 24 meses.

vê-se quão l,.'fÍtante é a desproporção.

Senhor Presidente,
De acordo com o art. 137 do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, encaminho a V. Exa. a Proposta de Fiscalização e Controle,.

de 1997.

OIl/IINr.

Brasília, 27 de novembro de 1997.
of. TP nO 358197

7. Considermldo que o Tribwlal de Contas da União, ex vi de suas
atribuições institucionais, possui co"lpetência para tanto, propõe-se a que a
'fiscalização e controle proposta inclua, desde logo, auditoria operacional,
endereçada às unidades nominadas, para o fim de elucidar o que se denuncia.

Sala da Comissão, em de;/

/ /i,. ---<.-1
De;;;;ado Luciano P,ratto

COMISSÃO DE DEFESA DO CO. Em 27/1U97

Nume~e~B~'Q encaminhe-se à
Defesa do Cons., Meio Amb.
Publique-se.

6. Faz-se indispensavel um procedimento de envergadura, ademais
equipado tanto de autoridade quanto de isenção, para que estes fatos, com
toda a sua complexa articulação, efeitos e responsabilidades, possam ser de
terminados com precisão. Além disso, um tal procedimento carregaria consigo
lUll oportuno efeito pedagógico sobre os índios, sobre outras instâncias de
Governo e sobre toda a sociedade.

Contudo. não é possivel abarcar. de uma só vez, a totalidade da
jurisdição administrativa exercida pela FunaÍ, Por isso, e considerando o p~o

tagonismo equivocado, mas intenso, dos '5avante, propõe-se que as Admmls
trações Regionais a eles vinculadas sejam alvo piloto, a partir do qual outros
procedimentos possam instaurar-se. '

3. Tudo indica que este processo foi incorporado pelos Xavante em
sua própria estratégia de confronto com o Estado, na medida em que este
mesmo Estado se mostrou incapaz de propor discussão em tomo de projetos
voltados à especificidade deles, visando a apoiá-los cO!'lsistenterllente para a
manutençào sadia de sua IdentIdade étnica. O resultado. contudo, embora
afinne certos valores caros aos Xavante. como sua fama de guerreiros irredu
tiveis. lia pratIca tem conduzido a efeitos colaterais extremamente danosos.

! Como nllnca. os Xavame encontram-se divididos e perplexos di
ante do futuro. Um sintoma sib'llificativamente b'TaVe é o número, e a intensi
dade, dos conflitos internos que se têm multiplicado. Os b'TUpoS cindem-se e
novas aldeias são criadas. indiscriminadamente. para se credenciarem ao kil
composto de posto indígena e respectivas fimções, viatura, dotação orçamen
tária e outros beneficios. Como, de todo modo, tais recursos são sempre limi
tados, acirram-se as disputas e criam-se condições favoráveis à delinqüência:

2. Contudo. como é notório. os Xavante não-só mantiveram, como
aumentarmn significativamente suas queixas por mais recursos. Corrija-se:
mantiveram e aumentaram suas queixas quanto à alegada má assistência das
áreas de saúde e produção, mais especificamente, demandando, para reparar a
situação, principalmente dinheiro em espécie e viaturas.

Dinheiro em espécie passou a ser !Jago diretamente aos Xavante,
contra recibos, através de suprimento de fundos, a titulo de ajuda de custo,
auxilio financeiro ou pagamento por serviços prestados, desde hà vários anos.
Muito provavelmente, foi a forma encontrada para "pacifica-Ios", diante da
incapacidade da Administração de lhes propor alternativas consistentes para
seus problemas coletivos. Evidentemente, os Xavante não admitem tal pràtica
para o público externo: em tal circunstância, relativizam enormemente os va
lores que eram pagos, acusando indiscriminadamente funcionários da Funai de
os fazerem assinar recibos em branco, com espaços em branco ou com valores
reduzidos de um zero à direita, que depois seriam preenchidos ou completa-
dos para que os funcionários se beneficiassem com a diferença. .

As viaturas são exigidas sob o pretexto de se prestarem para o
deslocamento de doentes - minimizando, assim, os alegados problemas de sa
úde - ou para o escoamento de produção.

• Além destes dois aspectos mais enfatizados, os Xavante também
disputam intensamente a indicação de gente sua para funções DAS, de que
ocupam segmento expressivo do total alocado à Funai.
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do Deputado LUCIANO PIZZATTO, que "propõe que a Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias fiscalize as Administrações Regionais de
Barra do Garças e Xavantina, ambas unidades descentralizadas da Fundação Nacional
do Índio - FUNAI, inclusive através de auditoria operacional a ser realizada pelo
Tribunal de Contas da União, em sua atuação para proteger e fazer respeitar a
organização social, !inguas, crenças, costumes e tradições das comunidades indígenas
por elas jurisdicionadas", para que seja numerada. .

Atenciosamente,

-~rrzA;Preside t
! /'
\

Exmo. Sr.
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO IX
Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

Art. 71 '- O controle externo, a cargo do Congr~sso

Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de
Contas da União, ao qual compete:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo
Presidente da República, mediante parecer prévio que
deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu
recebimento;'
...........................................................•.......................

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou
de inquérito, inspeções e auditorias de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, e deplais entidades
referidas no inciso II;

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO VIII
Dos Índios

Art. 231 São reconhecidos aos índios sua
organizaçã.e social, costumes, línguas, crenças e
tradições, e os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam, competindo à União
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus
bens.

§' l° - São terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios as por eles habitadas em caráter permanente, as
utilizadas para suas atividades produtivas, as
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais
necessários a seul bem-estar e as necessárias a sua
reprodução física e cultural, segundo seus usos,
costumes e tradições.

§ 2° - As terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios destinam-se a sua. posse permanente,
cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo,
dos rios e dos lagos nelas existentes.

§ 3° - O aproveitamento dos recursos hídricos,
incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra
das riquezas minerais em terràs indígenas só podem ser
efetivados com autorização do Congresso Nacional,
ouvidas as comunidades afetadas,. ficando-lhes
assegurada participação nos resultados da lavra, na
forma da lei.

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULon

DOS ÓRGÃOS DA CÂMARA

Capítulo IV
DAS COMISSÕES

.....................~...............................................•......' .
Seção X

Da Fiscalização e Controle

Art. 60. Constituem atos ou fatos sujeitos à fiscalização e controle
do Congresso Nacional, de suas Casas e Comissões:

I - os passíveis de fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial referida no art. 70 da Constituição Federal;

11 - os atos de gestão administrativa do Poder Executivo, incluídos
os da administração indireta, seja qual for a autoridade que os tenha
praticado;

m- os atos do Presidente e Vice-Presidente da República, dos
Ministros de Estado, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, do
Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União, que
importarem, tipicamente, crime de responsabilidade;

IV - os de que trata o art. 253.
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JUSTIFICAÇÃO

da Constituição Federal, para realizar auditoria especial no SESI, Regional de São Paulo. onde
existe suspeita de uso indevido de recursos da entidade na campanha do Sr. Carlos Eduardo
Moreira Ferreira, presidente da FlESP e diretor regional do SESI. que se lançou, recentemente.
candidato a Deputado Federal.

Solicito a Vossa Excelência providências no sentido de numerar e
publicar a Proposta de Fiscalização e Controle, em anexo, do Deputado Aldo
Rebelo que "Propõe que esta Comissão solicite ao Tribunal de Contas da União a
realização de auditoria bspecial no SESI/SP".

, C'~I/'-''-'''' \.. 'J
Deputado ALDO RJo/BELO I

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

Brasilia, 04 de dezembro de 1997

Senhor Presidente,

Denuncias provenientes da cidade de Taubaté: (SP) dão conta de que servidores e
pais de alunos das escolas SESI receberam convite do diretor local do CAT para uma "reunião
aberta ao público. em São Paulo, no dia 25109 com o Sr. Carlos Eduardo Moreira Ferreira., Diretor
Regional do SESI que tem como objetivo de trabalho a Educaçllo." Segundo as denimcias. o convite
incluía "ônibus para o transporte até São Paulo (ida e volta)". Tudo isso. com recursos do SESI ...

Ocorre que naquela data (25/09/97) o que aconteceu em São Paulo não foi a reuniilo
sobre educação. Ao contrárío, o que a caravana presenciou foi o ato de filiação do Sr. Carlos
Eduardo Moreira Ferreira ao PFL e o lançamento de sua candidatura a Deputado Federal. numa
solenidade prestigiada pelo Více-Presidente da República e por muitas outras figuras do citado
partído.

Diante de tais irregularidades, que acredito nllo sejam restritas apenas ao município
de Taubaté. e tendo em vista o que o próprio presidente da FIESP declarou na ocasião ("Quem vai
pura o Congresso, como eu, dIsposto a servir e não a se beneficiar, tem que lutar contra es.vts
priVlMglrJ.~'''. .), é que solicito essa auditoria especial no SESilSP. para a qual espero cÇlntar com o
apoio dos nobres pares

Sala das Sessões, em

OF-P N° 346/97

Art. 6i. A fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta, pelas Comissões, sobre matéria
de competêncía destas, obedecerão às regras seguintes:

I - a proposta da fiscalização e controle poderá ser apresentada
por qualquer membro ou Deputado, à Comissão, com específica
indicação do ato e fundamentação da providência objetivada;

II - a proposta será relatada previamente quanto à oportunídade e
conveniência da medida e o alcance jurídico, administrativo, político,
econômico, social ou orçamentário do ato impugnado, definindo-se o
plano de execução e a metodologia de avaliação;

III - aprovado pela Comissão o relatório prévio, o mesmo Relator
ficará encarregado de sua implementação, sendo aplicável à hipótese
o disposto no § 60 do art. 35;

IV - o relatório final da fiscalização e controle, em termos de
comprovação da legalidade do ato, avaliação política, administrativa,
social e econômica de sua edição, e quanto à eficácia dos resultados
sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, atenderá, no
que couber, ao que dispõe o art. 37.

§ 10 A Comissão, para a execução das atividades de que trata este
artigo, poderá solicitar ao Tribunal de Contas da União as
providências ou informações previstas no art. 71, IV e VII, da
Constituição Federal.

§ 2° Serão assinados prazos não inferiores a dez dias para
cumprimento das convocações, prestação de informações,
atendimento às requisições de documentos públicos e para a
realização de diligências e perícias.

§ 30 O descumprimento do disposto no parágrafo anterior
ensejará a apuração da responsabilidade do infrator, na forma da lei.

§ 40 Quando se tratar de documentos de caráter sigiloso,
reservado ou confidencial, identificados com estas classificações,
observar-se-á o prescrito no § 50 do art. 98.

TÍTULO IV

DAS PROPOSICÓF,S

Capítulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Atenciosamente,

~~d/<~/
Deputad~~;NDg;~~GLIA

Presidente

Art. 100. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da
Câmara.

§ 10 As proposições poderão consistir em proposta de emenda à
Constituição, projeto, emenda, indicação, requerimento, recurso,
parecer e proposta de fiscalização e controle.

§ 20 Toda proposição deverá ser redigida com clareza, em termos
explícitos e concisos, e apresentada em três vias, cuja destinação, para
os projetos, é a descrita no § IOdo art. 111.

§ 30 Nenhuma proposição poderá conter matéria estranha ao .
enunciado objetivamente declarado na ementa, ou dele decorrente..

A Sua Excelência o Senhor
Deput!Sdo MICHEL TEMER
Presidente da Cãmara dos Deputados
NESTA

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

PROPOSTA DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE NO 87, DE 1997
(DO SR. ALDO REBELO)

Propõe que a Comissão de Fiscaliza,!ão Financeira e Controle
solicite ao Tribunal de Contas da Um.ão auditoria especial no
SESI/SP.

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

(NUMERE-SE, PUBLIQUE-SE E ENCAMINBE-SE A COMISSAO DE
FISCALIZAÇAO FINANCEIRA E CONTROLE)

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

Senhor Pr-:sídente,

Proponho a V. Exa., nos tennos do 3rt. 61. I do Regimento Interno, que, ouvido o
Plenário desta Comissão, se dIgne oficiar o Tribunal de Contas da União. com base no art. 11, IV

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo



Janeiro de 1998 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 14 00671

pIlbUeo,' .

SEÇÃO IX
Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçameittãria

Art. 71 - O controle externo, a cargo do Congresso
Nacional, será exercido com o auxilio do Tribunal de Contas da
União, ao qual compete:

.. "IY ~', reàlizar, por ,iniciativa própria, da' Câmara dos'
, Deputados, "do Senado Federal,. de Comissão técnica ou de
iJiquérito, inspeçges e. auditorias de natureza contábil,
financeira, ,orçamentãria, operacional e patrimonial, nas,
unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário, e demais entidades referidas no inciso H;
......................................, .

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

.•••••u· u

TiTULO 11

DOS ÓRGÃOS DA CÂMARA

Capítulo IV
DAS COMISSÕES

Seção X
Da Fiscalizaçio e Controle

Art. 61. A fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta, pelas Comissões, sobre matéria
de competência destas, obedecerão às regras seguintes:

I • a proposta da fiscalização e controle poderá ser apresentada
por qualquer membro ou Deputado, à Comissão, com específica
indicação do ato e fundamentação da providência objetivada;
••na•••••••••••••••••••••••••••• ; .

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 613, nE 1997
IDO SR. INACIO ARRUDA)

Susta os efeitos da resoluçliO nO 2.444, de 14 de novembro de
1997, do Conselho Monetário Nacional que IIRedefine regras para o
contingenciamento do crédito ao setor pdblico, e estabelece
1imites para realização de operações".

. IDEVOLVA-SE A, PROPOSIÇAO POR CONTRARIAR O DISPOSTO NO ART. 49,
INCISO V, DA CONSTITUIÇAO FEDERAL, COMBINADO COM O ART. 137, §
lO, INCISO lI, ALINEA "b" DO RICD. PUBLIQUE-SE.)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art.!O. Ficam sustados os efeilOs da resolução nO 2.444, de 14 de
novembro de 1997, do Conselho Monetário Nacional que" Redefine regras
para o contingenciamento do crédito ao setor público, e estabelece limites
para realização de operações."

Art.2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor a partir da data de sua
pnblicação.

Justificação'

. A resoluçã!> 2.444 do Conselho Monetário NaCional, publicada no
Dillrio Oficial de 17 de novembro de 1997, dentre as novas regras propostas:

. . '

I-SusPende a lilieração dos recursos pelos programas pfó~
Saneameento, Pró-Slmear e Pró-Moradia para operadores públicos;

2-SÓ serllo liberados os recursos do Pro..Slmeamento para os
finarn:iamentos já aprovados pelo BlmcO Central e pelo Comitê de Crédito da
Caixa Econômica Federal;

3-Prolbe os blmCOS de aumentarem o valor dos empréstimos ao setor
público, além do saldo existente em 30 de setembro de 1997.

Para o presidente da Companhia de àgua e Esgoto de Brasflia-Caesb,
Marcos Montenegro a resolução decreta o fim do Pró-Saneamento, o
principal instrumento de financiamento de saneamento da pol/tica do governo
federal. Jã a ASSEMAE assegura que a pol/tica recessiva do Governo
Federal e o estimulo à privatização acabam de dar um golpe de misericórdia
no desenvolvimento dos serviços públicos de saneamento no PaIs.

Em recente audiência públ/ca realizada na Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias foi lançado o manifesto da Frente
Nacional pelo Saneamento Ambiental onde afinna que o Brasil ainda
apresenta dados alannantes de deficit no acesso aos serviços básicos de
saneamento, revelados pelo fato de 33% da população brasileira não ter
acesso ao abastecimento de água e somente 30,9% da população ser atendida
pela rede de esgotamento sanitário; há uma relação direta entre saneamento
ambiental, saúde pública e qualidade de vida. Segundo a Organização
Mundial de Saúde, quase 25% dos leitos hospitalares do mundo estão.
ocupados por enfennos portadores de doenças veiculadas pela água. Quanto
ao Brasil, 60% das internações da população infaritil (indicadores referentes à
média nacional) tem como causas doenças de veiculação hldrica. Estima-se
ainda, que a ampliação de 1% da cobertura sanitária da população de OI a 05
salários mlnimos reduziria em 6,1% as mortes na inf'ancia; são as populações
marginalizadas do campo e da cidade as que mais sofrem os efeitos nocivos
dest~ realidade.

Pelas razões expostas consideramos de elevada importância a
participação dos nobres parlamentares no esforço para a aprovação da
presente proposição.

Sala das Sessões, 03 de Dezembro de 1997.

-</~~~
'1 Deputado Inácio Arruda PC do Bf~ .~. //;:'/7 i-

LEGiSLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - Cem

RESOLUçÃO N° 2.444, DE 14 DE NOvEHaRO DE 1997
Redefine regras para o contlnqenciamen
to do crl!dito ao setor pdblico e esta
belece limites para -.realizllç3.o de ope-
,t;'açOe15. '. -

, " O SANCd CENTRAL DO BRASIL, na forma .do art. 9 8
, da

Lei nO 4159.S, de 31.12.64, torna pllbUc,o que o CONSELHO. MONETARIO NA
CIONAL , _ .e4s10 realizada em 12.11.97, tendo em vista as dispos!
çOe8- do art. 4--, 1nci80s VI 11 VIII, ela mencionada -Lei, re801veu:
_ Art. l- O montante global das aplicacOes do Siste

JI& 1'1nancelro Nacional com. órgãos e entidades do .setor püblico está
li_itado • 80Ma dos saldo.s apurado.s na" !nst!t:uiçOes financeiras em
30.0'.97~' desconaiderada. a8; operaçOes, por antecipaçOes ele :r:eceita15
orçaaent'ri... . . ,

par'grafo 'l1nico. .,Entende-se por 6rqao~ .cfu setor

I . - lI.' adrainl15tracl!.o· diret~ dos' poderes da
Unll0, "dos Estadoa, do Distrito Federal e dos Municlplos;
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11 - as empresas públicas, .sociedades çle. El'conomia
lI.ista, suas subsidiárias e demais empresas controladas,' direta ou in
diretamente, 'pela União, pelos Estados, pelo Distrito l'ederal e pelos

Munic1pios; '"ÍÍI _ as autarquiafi e fundaçOes institu1das ou man
tidas, direta ou indiretamente, pela Unilo, pelos Estados, pelo Dis-
trito Federal e pelos Huniclpios; ~ " .'

IV - os demais 6rgaos oU entidades dos poderes da
Un1Ao, dos Estados, do Distrito Fedéral e dos Munlclpios.

Art. 2 IJ o limite de que trpta o art. 16 desta Reso
lução será calculado pelo Banco Central do Brasil,' obedecendo a se-
'quinte operaclonalizaçâo e fonte de dados: .

I - Demonstrativos da Resolução nO 2.008, de
28.01.93 - Efetuar C' somatório das posir;f1&s existeritàs' -em -30.09.91,
identificando o valor total das apliGaçOes: do sistema ,financéiro com
órql!os e entidades do setor público, -desagregando as operações pór
subgrupo de 6rglos e entidades do setor pl1blico, como ..estabelecido no
parágrafo linico do art. 1" desta Resolução; .

II - sistema de Registro de OperaçOes de crédito dom
o Setor Pt1blico - CADIP - Efetuar o somatório das informações mensais
(posição de 30.09.97) das opera.çoes de cré:dito registradas nb 5iste-ma,
identificando o válor total das operações de crédito mantidas com os
6rgaos e entidades do setor público, desagregando as operações por
subgrupo de órgãos e entidades do setor pdblico, como estabelecido
no paráqrafo 'Ilnico do art. 10 desta Resolução;

Parágrafo l1nico. O limite de que trata esta Resolu
çlo será o menor valor dentre aqueles apurados após aplicac!o das re
gras estabelecidas nos incisos I e tI deste artigo.

,Art. 3 8 Os limites apurados na forma do art: 2 8 des
ta Resoluçao serâo '. corrigidos mensalmente, aplicando-se o fator de
80% (oitenta por cento) da Taxa Referencial - TR, ou outro lndice que
vier a substitu1-la.

...........................................: : .
.............................- , .

PROJETO DE LEI N!! 3.966, DE 1997
(Do Sr. Paes de Andrade)

Dá nova redaçao ao art .. 20, inciso l, da Lei 8.036/90, visando
pessibilitar o saque da conta vinculada independentemente da
iniciativa e da causa imotivada da rescis30 do contrato.

(AS COMISSõES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIçO PQllLICO;
DE FINANÇAS E TRIllUTAÇAO (~RITO E ART. 54); E DE CONSTITUIÇ10 E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

oCongresso Nacional decreta:

Art. 1° O inciso I do Art. 20 da Lei nO 8.036, de lI de maio de

1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Setviço, passa a vigomr com a

seguinte redação:

"Art. 20 (...)

" I - resçisão do contrato de trabalho, excetúada a hipótese

de dispensa motivada por justa causa;"

Art. 2'. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
An. 3'. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Com a presente medida, objetivamos assegurar-ao trabalhador o

direito de sacar, integralmente, o saldo de sua conta vinculada nel Fundo de Gamntia do

Tempo de Serviço - F.G.T.S., iridependentemente da iniciativa na ruplUIlldo vinculo. do

motivo da rescisão, excetuada a hipótese de '~usta causa".

O movimento de liberalização democrática que se verifica em

nosso Pais não pode conviver com detenninadas restrições de natureza quase sempre

burocrático-adrninistrativas, como ocorre, por exemplo, no nosso entender't com a livre

movimentação da contado trabalhador, relativa ao F.O.T.S..

Entendemos que só mesmo o arbitrio e a prepotência.~ ultimas

duas décadas podem explicar a castração dó direito de o· trabalhador poder movimentar,

livremente, o saldo daquela conta bancária, já que se trata de recursos formados com Oseu

suor, com o seu trabalho diuturno, não cabendo á autoridade dizer quando. como e quanto

ele poderá exercer o seu direito.

Contamos, pois, com o endosso dos Nobre Colegas para a

aprovação dessa medida, por ser de inteira justiça.

j~~
Deputado PAES DE ANtlRADE

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 8~036, DE 11 DE MAIO DE 1990

DISPÕE SOBRE O FUNDO DE
GAR,ANTIA DO TEMPOpE SERVIÇO,
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Art. 20 - A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá
ser movimentada nas seguintes situações:

I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa
recíproca e de força maior, comprovada com pagamento dos
valores de que trata o art. 18;

II - extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de
seus estabelecimentos, filiais ou agências, supressão de parte de
suas atividades, ou ainda falecimento do empregador individual
sempre que qualquer dessas ocorrências implique rescisão de
contrato de trabalho, comprovada por declaração escrita da
empresa, suprida, quando for o caso, por decisão judicial
transitada em julgado; .

m- aposentadoria concedida pela Previdência Social;
IV - falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago a seus

dependentes, para esse fim habilitados perante a PrevidênCia
Social, segundo o critério adotado para a concessão de pensões
por morte. Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do
saldo da conta vinculada os seus sucessores previstos na lei
civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do
interessado, independente de inventário ou arrolamento;

V - pagamento de parte das prestações decorrentes de
fmanciamento habitacional concedido no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação - SFH, desde que:

a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três) anos de
trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou em
empresas diferentes;

b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante o
prazo de 12 (doze) meses;

c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80% (oitenta
por cento) do montante da prestação.
.............................. ~ ; .

'PROJETO DE LEI N! 3.968, DE 1997
(Do Sr. Serafim Venzon)'

Isenta os 6rgãos públicos e as entidades filantrópicas do
pagamento de direitos autorais pelo uso de obras musicais e
litero-musicais em eventos por eles promovidos.

(AS COMISSõES DE EDlÍCAÇAO, .CULTURA l;; DeSpORTO; E DE CONSTITUIÇJ.O
E JUSTIÇA E DE REDAÇJ.O (ART. 54))
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o Congresso Nacional decreta:

Ar!. I' Os órgãos públieos e as entidades filantrópicas ficam
dispensados do pagamento dos direitos autorais, devidos pela execução pública de obras

musicais ~ lítero-musicais em eventos por eles promovidos.

Ar!. 2' O Poder Executivo regulamentará eMá lei no prazo de 90

'noventa) dias a partir da data de sua publicação.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° Revogam~se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Os órglios públicos são entidades do Estado que nio tem fins

lucrativos. O mesmo ocorre eom as entidades filantrópicas que, além de nio terem fins
lucrativos, ajudam o Estado no desempenho de sua missão social.

A proteção dada pela lei aos autores de obIas musicais e

litero-musicais, perrnite·llJes desfrutatm! economicamente de sua produçIo intelectual

vitaliciamente.
Estou convicto de que a dispensa de pagamento de direitos

autorais por esses órgãos e entidades representa um diminuto retorno dos autores à

proteção vitalícia que recebem do Estado.

Pelo motivo exposto solicito o apoio dos meus ilustres Pares à

aprovação do projeto de lei que ora submeto à apreciação desta Casa.

Sala das Sessões, em·v.1de ·fz.. de 1997.

DeputadO~
PROJETO DE LEI N~3.970, DE 1997

(Do Sr. ValdJr CoJatto)

Altera a Lei nO 7.408, de 25 de novembro de 1985.

(AS COMISSOES DE VIAÇl\.O E TRANSPORTES; DE ECOIlOMIA, INDÚSTRIA E
COM~RCIO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54)
(ART. 24, lI»

o CONGRESSO NACION"AL decreta:

Art. lO A Lei nO 7.408 de 25 de novembro de 1985
passa a vigorar com o seguinte art_ lQ:

"Art. 12 Fica permitida., na pesaqélll de carga 9lll

véicuios de transporte, a tolerância fttáxima de: •

I - 5% (cinco por cento) sobre os li.ites de peso
bruto total';

11 - 10% (dez por cento) sobre os limites de peso
bruto transtllitido por eixo' '~e veículos à superfície das vias

püblicas.. lI

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de :!lua

publicação.

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário ..

JUSTIFICAÇAO

Uma bateria de testes comparativos entre os

resultados apresentados por balanças I1lÓveis .. fixas,

realizada pelo SINTRAVIR - Sindicato dos Transportadores de

Carga de Videira e RegiAo, demonstrou que existe uma

diferença subst~cial de até 5% entre os dois tipos de

balança. Na balança móvel a carga torna-se sempre mais

pesada.

Isso tem desencadeado muitos desentendimentos e

notificações contra os transportadores de cargas, que pesam

suas cargas em balanças fixas e, ao serem aferidos em

balanças móveis nas estradas sâo multados.

Essas aferições têm que ser muito precisas para

resolver, com justiça, a situàção incômoda da chegada

constante de multas contra quem acredita estar agindo dentro

dos padrões permitidos. E o alto valor dessas multas, todas

arbitradas em UFIR vê~ tornando insustentãvel a continuidade

do exercício da profissão por aqueles submetidos a

referenciais desiguais de avaliação dos pesos das cargas por

eles transportadas.

Em face das dificuldades inerentes à distribuiçao
homogênea de cargas sobre as plataformas de transporte é

preciso, para corrigir essa situação d~sconcertante, ou

desconsiderar a pesagem obtida nos eixos, ou alterar os

limites de tolerância para as pesagens nas balanças móveis.

Para a primeira alternativa ter-se-ía que manter a
tomada de pesos, para efeito da emissão de notificação,

apenas no veiculo como um todo - no caso, a aferição do seu
Peso Bruto Total. Assim, seriam desconsiderados os eXCessoS

porventura existentes nos eixos, seja simples, seja o

cOnjunto dos meSlllOS, devido à impossibilidade de se pesar,

na origem, os eixos de maneira individual.

Sendo de difícil cogitação desativar as balanças

móveis, a proposta mais viável é, ao que parece, permitir

uaa maior margell de erro quando da aferição dos pesos por

essas balanças.

A saída para rel;olver essa situação é aumentar o

percentual de tolerllncia prescrito no art. 12 da Lei n2

7;408/85. Esse aumento, tendo em vista Os testes

cOlllParativos entre os dois tipos de balança deve subir dos

atuais Si para 10'1;, para o caso do peso bruto transmitido

por"eixo de veículos à superfície das vias públicas.

Por es~;a raz.!o apresento o presente projeto de

lei, o qual deverá evitar que essas distorsões entre

balanças S1Óveis e fixas, até agora ignoradas pelo Poder

Pdblico, deixe~ de penalizar uma categoria de trabalhadores

que contribui incansavel~ente para o desenvolvimento do

setor produtivo do Pais .. Conto, então, com a sua aprovaÇao

pelos nobres pares.

Sala das Sessões, em 07 de ()c:..~lL:71t?-co de 19~

@:"'"....-~ ".

~~E;~~"~.
-',

LEGISLAÇÃO CI'tADA ANEXADA PELA
COORDENA,ÇÃO DE ESTlTDOS LEGISLATlVOS - CeDI

LEI~ 7.408, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1985
PERMITE A TOLERÂNCIA DE 5%
(CINCO POR CENTO) NA PESAGEM
DE CARGA EM VEÍCutOS' DE
TRANSPORTE. . ;/", -r
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Art. 1° - Fica permitida a tolerância máxima de 5% (cinco
por cento) sobre os limites de peso bruto total e peso bruto
transmitido por eixo de veículos à superflcie das vias públicas.

Art. 2° - Somente poderá haver autuação, por ocasião da
pesagem do veículo nas balanças rodoviárias, quando o veículo
ultrapassar os limites fixados nesta Lei.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI N! 3.972, DE 1997
(Do Sr. Sitas Brasileiro)

Modifica o inciso !II do art. 52 da Lei n2 7.827, de 27 de
setellbro de 1989.

(AS COMIS80ES DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR; DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇAO (Ill':RITO); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(All'1'. 54) - (ART. 24, lI»

OCongresso Nacional decreta:

Art. 1° O inciso lI1 do art. 5° da Lei nO 7.827, de 27 de setembro
de 1989, ....51 vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5' :
1- ;
11- ;
111 - Centro..Qeste, a região de abrangência dos Estados de Mato

Grosso, Mato Grosso do Sul. Goiás, Distrito Federal e das Mesotregiões Geográficas
Triângulo MineirolAlto Parnaiba e Noroeste de Minas, no Estado de Minas Gerais.

. An. 2~ Estalei entra em vigor na data de sua publicação,

Art. 3° Re\'ogdm~se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

o ano 159 da Constituição Federal, em seu inciso l, alinea c,
estabelece que, dos quarenta e sete por cento do produto da arrecadação dos impostos
sOOre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos indUstrializados, entregues

pela Unilo, três por cento sejam destinados à aplicação em programas de financiamento
ao setor produtivo das Regiões None, Nordeste e Centro-Oeste através de swis
instituições financeiras de caráter regional, ' '

A Lei n° 7.827, de 27 de setembro de 1989, que regulamentou o
referido dispositivo constitucional, instituiu os Fundos Constitucionais do Nane - FNO

do Nordc$te - FNE e do Centro-Oeste - FCO, fazendo, assim, com que essas regi~
pudessem receber recursos federais especiais e ampliando consideravelmente suas
possibilidades de progresso nos planos econômico e social.

No caso especifico do Fundo Constitucioual do Centro-Oeste
observa-se que, ao mesmo tempo que esse mecanismo vem representando uma enOrme
contribuiçilo para o desenvolvimento da região central do Brasil, ele colO<:ll,
indiretamente, as áreas imediatamente próximas em situação de desvantagem. Esse é, por
exemplo, o caso do Triângulo Mineiro, do Alto Pamaiba e do Noroeste de Minas, que não

recebem qualquer contribuição do Governo Federal, compatível com os fundos
constitucionais.

De fato, essas mesorregiões homogêneas não apenas são
limítrofes, como também possuem as mesmas caracteristicas das regiões beneficiadas pelo
FCO. E é por cOll!liderar essa situação não apenas injusta, como também fomentadora dos

desequilíbrios regionais no Pais, que submetemos à apreciaçio do Congresso Nacional a
presente proposição, na certeza de contar co~ ?apoio irrestrito dos nobres Pares.

SaladasSessões,etii0de .('(>1Ie 1997.

.,.-~

Deputado Silas Brasileiro

LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

......................~ .
Art. 159 - A União entregará:
I - do' produto da arrecadação dos impostos sobre renda e

proventos de qu~lquer natureza e sobre produtos
industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte fonna:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo
de Partidpação dos Estados e do Distrito Fedenli;

,...- b) vinte e dois Inteiros e cinco·décimos por c~nto ao Fundo
de Participação dos Municípios; .

c) três por cento, para aplicação· em programas de
financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, através, de suas instituições fmanceiras de caráter
regional, de' acord" com' os planos regionais de
desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste
a metade dos recursos destinados à Região, na foona que a lei
estabelecer;

fi - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos,
industrializados, dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal,
proporcionalmente ao valor das resPeCtivas exportações de
produtos industrializados.

§ 1° - Para efei.to de cálculo da entrega a ser efetuada de
acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela da
arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer
natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos .
Municípios, nos tennos do disposto nos art. 157, I, e 158,1.
. § 2°· - A nenhuma unidade federada poderá ser destinada
parcela superior a vinte por cento do montante a que se refere o
inciso fi, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os
demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de
partilha nele estabelecido,

§ 3° • Os Estados entregarão aos respectivos Municípios
vinte e cinco por cento dos recursos que receberem nos tennos
do inciso TI, observados os critérios estabelecidos no art. 158,
parágrafo único, 1e TI.

LEI N° 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989

REGULAMENTA O ART. 159, I, C, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSTITUI
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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.

11 : Dos Beneficiários

Art. 50 - Pam efeito de aplicação dos recursos, entende-se
por:

I - Norte, a região compreendida pelos Estados do Acre,
Amazonas, Amapá, Pará, Romima, Rondônia e Tocantins;

11 - Nordeste, a região abmngida pelos Estados do
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pamíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, além da parte do Estado
de Minas Gemis incluída na área de atuação da SUDENE;

III - Centro-Oeste, a região de abrangência dos Estados de
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Fedeml;

IV - semi-árido, a região inserida na área de atuação da
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE,
com precipitação pluviométrica média anual igualou inferior a
800 mm (oitocentos milímetros), definida em portaria daquela
Autarquia.

PROJETO DE LEI N!! 3.973, DE 1997
( Do Sr. Snas Brasileiro )

Torna obrigatório o uso de etanol como combustível da frota
oficial de veículos e dá outras providAncias.

(AS COMISSOES DE MINAS E ENERGIA; DE ECOliOMIA. INDOS'1'RIA E
COImRCIO; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇlO (I!JlRITO E ART. 54); E DE
CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇlO (ART. 54) - (AR'1'. 24. II»

o Congresso Nacional decreta:

Art. I' A aquisição ou substituição de veiculos leves P""' uso
oficial somente podem ser realizada por veiculos movidos a álcool etílico.

Parágrafo único. O prazo p8l8 a substituição integral da frola

oficial de veiculas leves por veiculos movidos a álcool etílico é de 3 (trõs) ~s.

Art. 26 Todos os veículos leves adquiridos com incentivos fiscais
ou qualquer outrQ tipo de subvenção econômica deverão ser movidos a álcool etílico. •

Parágrafo único. A presente disposiçio não se aplica a veículos

leves com capacidade de motorização igualou inferior a um mil centímetros cúbicos nem

aos veiculas a que se refere o inciso IV do art. I' da Lei n' 8.989, de 24 de fevereiro de

1995.

, A1'l. 3° O an. 1° da Lei nO 8.989, de 24 de fevereiro de 1989, passa
.a vigorar acrescido dos seguintes inciso V e parágrafo único:

I

"Art. l° .

v- empresas possuidoras de frotas de veiculas déstinados 11
locação.

Parágrafo único. O beneficio previsto 'no copu1 deste artigO'

somente se aplicará quando da aquisição de veiculas movidos a álcool etílico."

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

Art. S' Revogam·se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

É do conhecimento geral que o USO de álcool etílico como

combustível automotivo traz como principal beneficio a diminuição do nivel de emissão

de~ carbônico e compostos nitrogenados e sulfurados. Tal beneficio é mais patente nos

grandes centros urbanos, onde a qualidade do ar já é, por vários aspectos, intensamente

prejudicada pela presença de paniculados e outros poluentes.

Não
l
fosse o argumemo ambiental, por si só inquestionável, a

conseqüência da adoção das medidas preconizadas nesta proposição repercute a

manutenção de elevado númerO de empregos no campo, o resguard~ de uma tecnologia

essencialmente nacional e de ponta e um exemplo p"ra que toda a Sociedade venha a

adotar o etanel como combustivel nacional por exce!étÍcia.

As imensas plantações de cana, rePresentam, por seu turno,

insaciável absorvedor do gás carbônico gerado por outros agentes, mercé do processo de

fotossintese.

O exemplo dado pela frota oficial podem, ainda, ter eco no

exterior, possibilitando a inserção do álcool como item imponante em nossa pauta de

exportação.

Por outro lado, a utílização maximizada do etanol possibilitará

também a redução da importação de petróleo, contribuindo para melhorar o perfil de

nossa balança comercial, direcionando, assim, as preciosas divisas economizadas p8l8

outras finalidades de que a Sociedade se mostra carente.

A adoção da presente proposição garantirá o prosseguimento do
Programa Nacional do Álcool· PROÁLCOOL e o usufnno por toda a população brasileira
de todos os beneficios dai oriundos.

Saladas Sessôes, emO'1 de !PC""';' de 1997.

.......-
Deputado SILAS BRASILEIRO

LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS -CeDI

LEI N° 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995

DISPÕE SOBRE ISENÇÃO DO IMPOSTO
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI) NA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEIS
PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE
AUTÔNOMO DE PASSAGEIROS, BEM
COMO POR PESSOAS PORTADORAS DE
DEFICIÊNCIA FÍSICA. E AOS
DESTINADOS AO I TRANSPORTE
ESCOLAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 - Ficam isentos:··do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) os automóveis de passageiros de
fabricação nacional de até 127 HP de potência bruta (SAE),
quando adquiridos por:



00676 Quarta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUrADOS Janeiro de 1998

I - motoristas profissionais que exerçam, eomprovadameríte,
em veículo de sua propriedade atividade de condutor autônomo .
de passageiros, na condição de titular de autorização, pennissão
ou concessão do Poder Público eque destinem o automóvel à
utilização na categoria de aluguel (táxi);

* Inciso 1 com redação dada pela Lei n. 9.317. de 0511211996.
TI - motoristas profissionais autônomos titulares de

autorização, permissão ou concessão para exploração do serviço
de transporte individual de passageiros (táxi), impedidos de
continuar exercendo essa atividade em virtude de destruição
completa, furto ou roubo do veículo, desde que destinem o
veículo adquirido à utilização na categoria de aluguel (táxi);

m - coopera~ivas de trabalho que sejam permissionárias ou
concessionárias de transporte público de passageiros, na
categoria de aluguel (táxi), desde que tais veículos se destinem à
utilização nessa atividade;

IV - pessoas que, em razão de serem portadoras de
deficiência fisica, não possam dirigir automóveis comuns.

PROJETO DE LEI N!! 3.974, DE 1997
(Do Sr. SlIas Brasileiro)

Proíbe a venda de produtos para fumar derivados do tabaco ell
padarias e supermercados.

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMIlRCIO; DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAM1LIA; E DE CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇl\O (ART
54) - ART. 24, II) •

o Congresso Nacional decreta:

AI!. I° É proibida a venda de produtos para fumar
derivados do tabaco em padarias e supermercados.

AI!. 2° O descumprimento desta Lei sujeita os infratores
à pena de:

I -multa;
11 - fechamento do estabelecimento por at~ quinze dias.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçilo.

AI!. 4° Revogam-se as disposições em contràrio.

JUSTIFICAÇÁO

. Acreditamos ser desnecessário convencer os nobres pares
de que o tabaco é prejudicial à saúde, especialmente em se tratando de
crianças e adolescentes.

_ Assim sendo, cabe-nos expor que a pretensão deste
projeto de lei é aplicar de forma real e efetiva o disposto no § 4° do ano 220 da
Constituição Federal, isto é, restringir le&almente a propaganda comercial do
tabaco. '

Ao nosso ver, é insuficiente propor restrições que se
limitem a estabelecer em quais horários é permitido fazer propaganda de
tabaco, ou se é lícito associar essa propaganda a detenninados tipos de
atividade esportiva ou à sexualidade, ao sucesso, etc...

o que nos preocupa é a propaganda informal,
inadvertida, subliminar e altamente eficiente que é o exemplo. Pois o exemplo,
como se diz, vaie mais do que mil palavras.

Estamos convictos de que lU1Ia criança, que se encontre
.em uma padaria 011 supermercado, ao ver tim adulto adquirindo cigarros éstà
sendo diretamente influenciada a ter atitude semelhaine e a' c;xpcrimentar
aquele produto, pois està recebendo o eXClÍlplo de um adulto para cncorajá-Ia
e os cigarros estarão ali, bem à mio, sem nenhuma restrição que li impeça de
comprà-Jos. Na nossa opiniio, não pode haver propaganda mais efICaZ, ainda
que gratuita, para as multinacionais do fumo.

Nesse sentido" propomos que seja proibido vender
produtos para fumar em padarias' e supermercados, pois são, sabidamente,
locais largamente freqllentados por crianças e adolescentes e onde se
comercializa lU1Ia expressiva parcela da produção de cigarros e afins.

Face ao exposto, contamos com o ;;paio dos ilustres
membros desta Casa para preservar nossas crianças e adolescentes.

~-

~~SaASBRASaEmO

LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA
COORbENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - e.DI

CONSTITUIÇÃO
DA

,REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Tituto'vm
Da Ordem Social

CAPiTULO V
Da Comunicaçio Social

An. 220 - A manifestação do pensamento, li criação, à
expressão e li infonnaljão, sob qualquer fonna,. processo ou
veiculo n~ ~frerão qualquer restrição, observado o disposto
nesta ConstItuIção. , • '.
....................................."' , .

§ 4° - A propaganda comercial de tabaco, bebidas
alcü?licas, a~óxicos, medic~~tos e terapias estará sujeita a
restrIções legaIS, nos tennos do InciSO TI do parágrafo anterior, e
conterá, sempre que necessário, advertência sobre os maleficios
decorrentes de seu uso. .

§ 5° - Os meios de comunicaçio social não podem, direta ou
indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.

§ 6° • A publicação de veiculo impresso de .comunicação
independe de hcença de autoridade.

...........................................................................................................
.......................................................................................................

PROJETO DE LEI .N! 3.976, DE 1997
(o. Sr.Tap A....->

~~~ ~~b~:l~daidqeinCiadBtiexaae
d

psicológico para prof*.8orss e
eapor vas e artes .areia!••

(AS COMISSõES DE "lEGURIDADE SOCIAL E'" . •
CULTURA FAMtLIA; DE EDUCAÇl\O,

, E DESPORTO; E DE COHSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, II) ~
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o congreSso Nacional decrota:

Art. I' ,As academias o Cstabele;;imemos cong&tcros onde se
pratiquem artes lJIIIl:iais li<am obripdas a oldgir de seus profes-.s • instrutores o
alllllOS. oxame psii:ológíoo pré.admissionallO trlbalho o ao curso, independe... da idade.

o .""Ii~ psicolóBiea periódi<a, • cada seis meses•. além da cenidio negai;"" de
di.tribuição criminal.

§ '0 Os proprietários e dirigentes desse. estabelecimentos ficam

IIlnbém .ujeitos 10 e""me previ.to no COP'" deste anil!".

§ 2' A reabilitaÇiIOcrimilillllio impede a plática do e.pone.

. • ',' AÍ1~. 2", 5) ,exame PS4:<OO8ico serâoonduzido por psicólogo
d,:"idamente habilitado e inscrito no Comelho proIissi;";" respectivo, que emitirá laudo,
considerando o a""liado aplO ou ililplo para • prática de .ne' m.rci.i•.

. Art. 3° O exame' psicológico dc"erá considerar aspectos da

personali<!iÍde do .valiando. ineompa\ivei. com o aprendizado e • plática do espane.
Art."~ O psicólogo realizará entrevista ~om o interessado.

entiquecid21 com infO<Jl1lÇõe. sobre O componamento do me.mo em .ituações sociai.:
f.milia, ew>Ia, trabalho, além do exame de sua vida pregressa, se nio ocorreram condutas

anlisociai•• ainda que .. Irat. de eriança 011 adolescente.

An. 5° O e:<~me psicolGgico prê·admi.sional lerá car~er
eliminatório. podendo o illlereS<Slldo submeter·.. a .novo ""ame I (um) ano.pós ser

considerado inapto.
An. 6" Cuo >eja considerado inajllo no _ pMcológico

perióêiro. o interessado poderá perrnanectr em treinamento desde que se submeta a

,acomp.nbal1lenlO~ e à ~vaIiIçio após seismeses.

. An. 7". Os proprietirios • dirigentes de.... academias ou

eSlàbelecimelllo" congêneres. mencionados no m. 1°, são Solidariamente respoll5ávei.
pelos dano. causados em decorr~i. do descumprimelllo desla lei, sem prejuízo da

responsabilidade penal. ~ ocorrerem delit~~,resukan!e. de sua omissio.

'An.So Esta lei entra em vigor n. data <le SUl publicação.

• , 'I,'· ~ 'M. 9" Revogam-seM dispoSições em contrário,

Esta proposição visa, pois pr.vemr esses delitos decorrentes das

diStorções na prática e I/JRndizado das anes marciais, instituindo o exame psicológico

obrigatório, admis.ional e periódico, tanto para os proprietários, dirig.nte•• profe.sores e

instrutores ante. de iniciarem a atividade, como para os alunos das academias.

Se. apesar dessas medidas, ainda ocorrerem crimes, os responsáveis

serão punidos rui forma dA lei pena' em vigor, Entretanto, o projeto estabelece'a

responsalilidade solidária dos proprietários e dirigenles das academias pelos diinos

causados em decorrência do descumprimento da lei, .em prejuizo das sanções penais se
ocorrerem delitos.

Os proprietários e os dirigentes têm o ônus de exigir o exame

psicológico para que ...es crime. não aconleçam. Se não o fizerem, sefilo

responsabilizado. pela .ua omissão. se as arles marciais ensinadas em .uas academias

forem tJIilizadas para práticas delituosas.

A certidão negativa de distribuição criminal evira que aqueles que já

estiverem envolvidos no mundo do crime utilizem essas práticas esportivas para darem

vazão à sua agressividade.

Entretanto. a reabilitação criminal não impede a prática esportiva.

Destarte, a presente pr~posição é conveniente e necessària,
COIISIituindo O exame psicológko um íll5lrumento eficaz de prevenção de delito. ocorrido.

com, a priIlca de lII'les marciais , ""cluindo da aprendizagem aqueles que poderão utilizar

.... espOIte como forma de agressividade e de demonstração de poder. Para a aprovação
deste Projeto como com o valioso apoio do. nobre. Pares.

Sal. das Sessões, em? de .b6Zé7<I 't>1U> de 1991-:

~~r
Depulado TUGA ANGERAMI

,O Congresso Nacional decreta:

484
8S

10

1.882

2.368

An 3°. Revogam·se as disposições em contrário.

Ar!. 2". Esla lei entr.lem vigor na dala de suapubfi~.

RODOViAS RADIAIS

O2011lnÍllio-~·_·e--SioI_'-_Picos._
. DP-GO-BA-PI-CE

RODOVIAS TRA1'1SVERSAlS

2JS I""'".1_• C_ -1"";'0 -,Pettolina·_.Conoo/-e-
. """. BR.I3S (0JJ!>u;s) • Allo P..",;o. - SE-BA.PE-BA.PI

An_.c.doimbo MA-GO-To-PA

. • 2.2.2 • RELAÇÃO DESCRITIVA DAS RODOVIAS DO
SISTEMA RODOVlARIO FEDERAL

PROJETO DE LEI N! 3.977, DE 1997
(Do Sr. Felipe Mendes)

Ar!. 1°. As rodovias BR-020 e BR·235, integrantes da Relação
oJescritiva dia Rodovias do Sislema Rodoviário Federal, passam a constar dos respectivos
Quadros de Rodovias Radi.is e Rodovias Transversais do Anexo do Plano Naciona1 de
Viaç1o. da seguinte fotlna:

Bit PONTOS DE PASSAGEM UNIDADES DA EXTENSAO SUPERPOSI O
FEDERA ÃO (l(m) BR Km

Estabelecê -edificações no Anexo do Plano Nacional de Viaçao.
instituído pela Lei n 2 5.917, de 10 de setembro. de 1973, no
Estado do Piauí.

(AS COMISSOES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO;
É DE COMSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24,
II)

A imprensa t'; noticiado. jlrática de crimes de homicídio e lesões

corporais tm decorrência de briglS de adolescenles .alunos de academias de anes marciai•.

Há pouco tem~•. ~~ jovem foi golpeado tio brutalmente.. por

Iutad~re •. em uma rixa, que acabou morrendo. .
Segundo outr. reportagem, um alul)O que sofreu uln golpe violento

de seu profes_ de IInes mlre;ai. tambem niO resislÍIJ ef~..
. A jllitica de al1e. morciai.envolve um conjunto de técnkas qlle

inadequadamente utilj>;adas podem rcpresemar. perigo par. a inlegridade fisica dos

parceiro., bem como <leterceiros.

• '. Desde OS primórdios da. artes marciais exigi... do praticame que

.esrite•..,~ tiska, "","lál " ..p;rilUllmente pata se submeter li) SC!' ajlrendízado.

. Os evidentes riscoS lia ll\ilizaçio da. técnicas das div.rsas modalidades de IIIIISo "1'm~
recomendaram quê pe.;"" imatwas ÓIJ CCllll pi"obtemas mentais 1ilssem afastadas de .ua

prática. " , I Todos~ qoÍe ,exi.te uma enorme di.lància enlre a liIosofia

adotada na origem <Íàs pràticas de 1utà5';;;mi.is....peci.lmeille Dl'civilização oriental, e a

• dos'_ dias. AtuaI~. exisíe IltIIIIlOrtt Ieftdência de UlíliZ1lÇiodas Iécnicas de .....
vinculadas i violência~ das sociedades conlelnpoiineas. TaIConstataçio

detemrilll'que o emiltoe prãliA das IlfeSIIlIn:iais sejam oll,jeto de rígidore~ e

Iiscali~io.

, Nme senrido;lJ-..encÍer as~~. eldBidas desde o

.Slll'cimento du .nes'· ntan1iai5. faz-seindispensàvel a avaI~ psieoIôgicil r"ll'Ü' dos
l:IMJIvidos com .u' tnais~ Jilnna$ de I•• ind!IiJldo.se. proI'euores. inÍtrulOres e
alunos. O psicóIop~se como o proIiSSÍOllll devidamente CIIflIICillldo para
cw:n!'rit esse objetivo, tealizando COli\ _ foonIoçio e os meios tó:tlicos disponlveis

elWlle ablangente. em que CXIl1\ina a personalidade e o COIIIpOriamc:nt dos l"ICieIItes

, 4Cntro da sociedade. famiM, moboIIho e dcoIa.
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.roSTlFICAÇÃO

Os traçados das~vias federais constantes do Plano Nacional
de VillÇào fonun definidos nas décadas de cinqilenta e sessenta, pautados na realidsde da

época. AI. naturais transfonnações posteriores relativas à redefinição
territorial de arcas produtivas e i concepção de um modelo de transportes para o Pais, com
bise nai~ das vàrias modalidades de lnIfIsportes existentes, impõem a modificação
do ttlçado das rodovias, compatibilizando trajetos com as demandas das condições atuais.

Elaborada pela Empresa Brasileira de Planejamento de
Transportes • GEJPOT, a matriz de lnIfISportes foi concebida considerando A
irilCrmodalidade de transportes e as diversas regiões geogràficas do Brasil, na forma de
pndes eixos esttuturantes de transportes, denominados corredores, constituidos por
bidroYiu e t'ctrnviu, corno vias troneaís, e por rodovias como vias a1imentadoms.

. . A$ modificaÇ&. previstas na proposta em apresentaÇão
respaldam-.. na implantação de novas àreas produtivas de cultivo de grãos, localizadás ao
Sul do MaranbIo e li Sudoeste do Piaui, visando ao escoamento da produção até os terminais
de exportaçio (Portos de Illlqui-MA e Mucuripe, no Cearà), e ao abastecimento eficaz das
iroas de consumo regionais. .

Ressalte-se que o Sudoeste do Piaul compõe as àreas
contempladas pela ampliação'do PRODECER lI, Programa de Desenvolvimento do Cerrado,
a ser filWlCiado Por organismos japoneses conveniados com o Governo Fedentl.

Outra finalidade da medida é promover a integração
inter-regional dos Corredores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, por viabilizar a
interligação com vias !roncais dos mesmos, inclusive reduzindo distãncias e,
conscqucntemcnte, os custos de constrUÇão de trechos ainda por implanlllr e custos dos

fretes. • Preservando grande parte dos ~etos originais das rodovias
BR-020 e BR-235, a proposta é assimi1àvel do ponto de vista de demanda de recursos para
financiar sua implantaÇão, como também mostra-se faclivel pela garantia de retorno
econômico para as àreas con~pladas. -

A BR-020, em seu novo traçado, reduzirâ a atual distãncia de
Brasília a Fortaleza em cerca de 300 Iem, ligando o Centro-Ocste ao Nordeste, a região
produtora de grãos dos Cerrados baianos e piauienses à zona semi-àrida nordestina e ao
p<m<> de fortaleza. Por sua vez, a BR-235, no. seu traçado alterado, de Alto
Parnaiba (MA) - Bom Jesus (PI) para Alto Parnaiba (MA) - Gilbués (PI), perrnitirà a
illlCrligação dos cerrados maranhenses, piauien... e baianos tanto Ms polos de Balsas (MA)
e Barreiras (BA) quanto a<>< portos de ltaqui e Salvador.

Frente ao exposto, conto com a colaboração dos ilustres
colegas para sua aprovação.

~1' ~adass~,emVIde 9t!':C del997

Dcpulado Felipe Mendes

. LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973

APROVA ti PLANO NACIONAL DE
,VIAÇÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

PLANO NACIONAL DE VIAÇÃO

Anexo I
.................................................................u~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2.2.2 - Relação descritiva: Confonne quadro a seguir.

Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal
................................................................................................~ ..

BR PONTOS DE PASSAGt:M UNIDADES DA EXTENSÃO SUPERPOSIÇÃO'
FEDERAÇÃO '(KM) BR KM

20 BrasUia - Posse, Barreiras - DF-GO- 1.882 - -
Picos - Fortaleza BA-PI-CE

........ ~ .

BR PONTOS DE PASSAGEM UNIDADES DA EXTENSÃO SUPERPOSIÇÃO'
FEDERAÇÃO (KM) BR KM

235 Aracaju - Jeremoabo - SE-BA- 2.220 101 10
Canudos - Juazeiro - PE-BA-PI-
Petrolina - Remanso - MA-GO-PA
Caracol - Bom Jesus - Alto
Parnaíba - Araguacema -
Cachimbo.

• A extensão superposta, quando ocorre, consta apenas na ferrovia de maior
numeração.

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

PROJETO DE LEI N!!. 3.980, DE 1997
( Da Sra. Dalila Figueiredo)

DispOe sobre a obrigatoriedade da adição de ferro à farinha de
trigo.

(AS COHISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMeRCIO; DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMILIA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART,
54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É obrigatória a adição de ferro na farinha de trigo
comercializada no País.

Parágrafo único. O teor de ferro proporcional à unidade
de peso seguirá os padrões internacionais, devendo ser regulamentado pelo
Poder Executivo.

Art. 2° Oibe às empresas produtoras, transfonnadoras ou
importadoras a adição prevista nesta Lei.

Art. 3° O descumprimento do estabelecido nesta lei
sujeita o infrator às sanções previstas na Lei 6.411, de 20 de agosto de 1977,
sem prejuÍzo de outras penalidades previstas na legislação.

Art. 4° Esta lei ~fltra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

o projeto ora. apresentado objetiva contribuir para a
redução dos profundos males da desnutrição, particulannente os da carência
de ferro.

O problema da desnutrição no país é por demais
conhecido. Encontramo-nos, segundo avaliação de organismos
especializados internacionais, entre os piores classificados no tocante a este
aspecto. O Nordeste brasileiro é considerado uma região problema em uma
visão mundial, por atingir Índices de desnutrição entre os menores de cinco
superior a 30%.

A perspectiva de aumento de desemprego, a redução dos
recursos públicos, entre outros aspectos, reflexos da crise mundial, apontam
para o agravamento deste sério e lamentável problema que afeta milhões de
crianças em todo o Pais.

Assim, entendemos ser urgente. a tomada de
providências que procurem prevenir o avançar da desnutrição entre as
crianças brasileiras. Adicionar o ferro à farinha de trigo é medida simples e
de baixo custo, que pode reduzir os sérios males e prejuizos causados
principalmente pela anemia.ferropriva. •

Ademais, devemos pensar, ~pecialmcnte, no futuro
destas crianças e da própria Nação. Crianças com carência de fCITO slio
criança incapazes de aprender, são crianças sem força para enfrentar a dura
realidade da vida. Serão adultos, se sobreviverem, sem o preparo necessáric
para constrnir o País que tanto desejamos.
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Diante do exposto, conclamamos os ilustres pares a
aprovar esta proposição.

Sala das Sessões, eniOde ~L71:: de 199}

. .I
/ íi rli J u..A.-e:.....-
~1lI'~aFigueiredo

;1

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

LEI N° 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977

CONFIGURA INFRAÇÕES À
LEGISLAÇÃO SANITÁRIA FEDERAL,
ESTABELECE AS SANÇÕES
RESPECTIVAS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO I
Das Infrações e Penalidades

Art. 1° - As infrações à legislação sanitária federal,
ressalvadas as previstas expressamente em normas especiais, são
as configuradas na presente Lei.

Art. 2° - Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou
penal cabíveis, as infrações sanitárias serão punidas, alternativa
ou cumulativamente, com as penalidades de:

I - advertência;
Il- multa;
fi - apreensão de produto;
IV - inutili'lação de produto;
V - interdição de produto;
VI - suspensão de vendas e/ou fabricação de produto;
Vil - cancelamento de registro de produto;
Vfi - interdição parcial ou total do estabelecimento;
IX - proibição de propaganda;
X - cancelamento de autorização para funcionamento de

empresa;
XI - cancelamento do alvará de licenciamento de

estabelecimento.
.............................................................................................................
..........................................................................................................

PROJETO DE LEI N! 3.985, DE 1997
( Da Sra. Esther Grossi )

Altera o art. 37 da Lei 9.394/96, visando o. atendilllento de
obrigações internacionais do Estado Brasileiro.

(AS COMISSOES ,DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE EDUCAÇ10,
CULTURA E DESPORTO; E DE CONIlTlTUlÇl\O E JUSTIÇA E DE REDAÇ10
(ART. 54) - (ART. 24, Il)

oCongreuo Nacional c:tecnIta:

,Art. 1°· O artigo 37 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Naclonal, Lei nO 9.394 de 20 de dezembro de 1996,
fica acrescido do parágrafo terceiro, que passará a vigorar com a
seguinte redação.

"Art. 37- A educação de jovens e adultos
será destinada àqueles que não tiveram
acesso ou continuidade de estudos no

ensino fundamental e médio na idade
própria.

§3°- O Poder Público assegurará a
elaboração e execução de programas de
alfabetização de mulheres jovens e adultas
através de professores' titulados visando
atendimento dos compromissos
internacionais pela eliminaçAo da
discriminação de gênero, ainda existente no
âmbito educacional."

Art. 2° Revogadas as disposições em contrário. esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Sessões, em de 1997.
"

JUSTIFICATIVA

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nâcional previu a
educação de jovens e adultos no seu artigo 37. 'entretanto, ao
re3conhecer a necessidade de considerar as características do
alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, nAo
explicitou o necessário esforço e desafio assumido pelo Estado
brasileiro, quanto a responsabilidade de erradicar o
analfabetismo e histórico déficit nas estatisticas; sobre educação
entre homens e mulheres, hoje adultos.

Tal esforço e desafio foi assumido em pelo menos dois
instrumehtos Internacionais: a Convenção Internacional para
Eliminação de Todas as formas de Discriminação Contra a
Mulher (CEDAN) art,1 O, e a Plataforma de Ação de Pequim, item
B, parágrafo 70, 81-a; ambos ratificados pelo Brasil.

O projeto que ora apresentamos para apreciação do
Congresso Nacional visa além de garantia do atendimento das
obrigações internacionais, nos termos do parágrafo segundo do
artigo quinto ( art5°, §2°) da Constituição Federal , dar a
necessária ênfase á educação das mulheres, cientes de que a
elevação dos índices educacionais da população feminina têm
repercutido favoravelmente. Sabe-se que os índices de
mortalidade infantil, em nível de consciência sobre os princípios
básicos de higiene e tratamento de saúde, têm sido influenciados
pelo crescimento da educação das mulheres, 00$ parses
desenvolvidos. Além disso, pesquisas têm demonstrado que
quanto maior o grau de escolaridade maior a probabilidade de
aprovações dos alunos no vestibular; o que aponta para a
influência do nível de instrução matemo, no rendimento escolar
dos filhos.

Destacamos, ainda, a importância de garantilTnOl
professores titulados para a tarefa de ensinar o que nAo só é
medida de valorização do professorado de nosso para, mas
fundamentalmente, a garantia de eficácia dos programas de
alfabetização.

Sala de Sessões, em/~/Iz.. de 1997.

~~.
Dep. Esther Pillar Grossi

LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITmçÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
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........................................................................................................
TÍTULO"

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e· lIOS

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito "
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:
.........................................................................................................

§ 10 - As normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata.

§ 20
- Os direitos e garantias expressos nesta Constituiçio

não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por
ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.

................................................~.............................................•.•.......

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

ESTABELECE AS DIRETRIZES E
BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL..

TÍTULO V
Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino'

.....................: .

CAPÍTULO 11
Da Educação Básica

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

S~çÃOV
Da Educação de Jovens e Adultos

Art. 37 - A educação de jovens e adultos será destinada
àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no
ensino fundamental e médio na idade própria.

§ 1" - Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos
jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na
idade regular, oportunidades educacionais apropriadas,
consideradas as características do alunado, seus interesses,
condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

§ 20
- O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a

permanência do trabalhador na escola, mediante ações
integradas e complementares entre si. .

PROJETO DE LEI N! 3.988, DE 1997
(Do Sr. Enio Bacd)

Dispõe sobre a impenhorabilidade de lláquinas e equipaaentolS
agrícolas de base familiar e dá outras providências.

(AS Co!!ISSOES DE AGRICULTURA E POLtTlCA RURAL; E· DE ÇOIISTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇIO - ART. 24, II)

o CONGRESSO NACIONAL dccrela:

AlI. I· , É illlJlOllh<rivcl.e nio rcspondcri P9< quaIquet tipo
de divida civil. cOmerciaI. fiscal. previdenciária ou de outra ""turelll toda mãcuina e
cquipam~ agrícola dos agric~horC$de base familiar,

Parágrafo Ú..ico: CllIlIidcraofC agricuJlllr flllÚlitr. pIIll
efeitos desta lei. aqueles que satisf-.m silllullancImcnte os scguinIcs .silDs:

I . explore .,.,e:ela da terra na COlIdiçio de poaprietário•
posseiro. arrendatirio ou parceiro; , _

11 • nio detenha área SlIpCfÍOr a 10 (dez)·rnócIIlIao nnis.
quantific:ad05 nalcgis1ação em vigor;

lU • no mi-.o llO% (oi_ por~)de .... '"'*"'
anual. seja proveniente da exploração agropecuária ou extraliva.

Art. 2' • Esta lei CftlIa em vigor nli Í\ala de _ pubIicaçio.

. Art. 3·, Revogam·se a$ disJlO5~sem~.

JUmFICAn"A

, AapicuJlIIra bqsjlei1a, que précisa ser fGriIJecida.~
c planejada, mcm:e.-nçio especial. per balare de lU1l _ de liIDdameIIlaI~
pIIll°~vimcnlOdo pms. . . .

. CoM·csla~ prcIe\1de-sc lorNr iJnpenhoriveis
Jnáquí_ c equipamcntAl5 agric:plas. possibtli1udo I) lWIlelllO clt prodUlívilbdc do SCIOr.
princiJ*Mente pulI os pcqlIIII05.,ric:u1toNs que sio em graadc lIÚIDCrO ao pllÍS.

PROJETO DE LEI N!3••, DJ •.,.
(De Sr. EIIilIIlIcd) .

Dispõe sobre a i~nhorabilida~e de máquinas e ·'equipa.entos
hospitalares e dá outras provid~ncias.

(AS COHIS~OJS'DE'stGuRrDÁDE SOCíAt E iAKtLI~; k.DE·'CONSTXTUIÇIO
E JUSTIÇA E DE REDAÇIO ,- ART • .24, .. lI-). ,

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

• . ,. . AlI. I' . É. im~.n~rável e não responderá por qualquer tipo
de ?'Vlda CIVIl, comerelal. fíSCII.prcv"Ie~l",:,a ou de outra nalttrel!' toda máquina e
eqUipamento hospllalar considerados essencial. para o attndimcnto li salidc. .

. Parágrafo ÚniCO: el$IUCJll'se da inipcnt\piabilidade 05
equl~mentosda área administrativa. •

AlI. 2· • ESta lei entra em vigor na data "" SUl publicaçio;

An, 3'· Revogam·se as disposiÇÕC5 em contrári!>.

JUSTlFICtTIYA

ESta ~ pmcndc fDl1lIetcr a salÍdc brasileira,
viabili7aldo aos hospitais a scguraaça de· CJlIC ....1""_1 ... pNIdo ,.

. .' I
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penhorados I'O'JIO diVida de qualquer na1\IlCla, possibilitando melborias neste setor
precário do JlIlÍS.

PROJETO DE LEI N! 3,990, DE 1997
(Do.~, EIdo Baed )

proibe a publicidade ,de tabaco e.. qualquer órglio de illlprensa a
dá outras providincias.

(AS COMISSOES DE CI!IlCIA E TECNOLOGIA, COMIJIlICAÇAO E
INFORMATICA; DE SEGURIl>Al>E SOCIAL E FllH!LIA; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE llEl>AÇAO (ART. 54) ~ ART. 24, lI)

Art. r o atendimento dessas .crianças será feito por
servidores públicos especializados. ou que receberam treinamento mediante convênio de
entidade, instituição ou profissional plenamente habiliWlo.

Art. 3' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° - Revogam~se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA.

A pessoa portadora de deficiência física e mental, sofre
discrimiÍ\lção sob as mais variadas fonuas, sendo que verificamos que a mesma origina...
desde a mais tenra idade, acompanhando todo o seu desenvolvimento psíquico-social.

A principal origem do processo discriminatório, está
na educaçiio e na falta de informação da sociedade em geral, bem como na mais completa
falta de convivia social dos segmentos. Esta proposta, tem como finalidade proporcionar
um atendimento adequado às drianças portadoras de deficiência, dentro de um processo de
integração e socialização. Também possibilitaremos que as crianças consideradas normais
tenham conlato mais próximo com as crianças deficientes e deixem de lado os
preconceitos, Ião naturais aos que são surpreendidos com esta situação. A execuçio de
meios de que a pessoa portadora de deficiência exerça Sua cidadania na integra, deve
começar desde sua intãncia. Cam a certeza de que esta proposta será acollúda por estI

.Casa, antecipamos agradecimentos. .

órgia de imprenu.

o CONGR,fiSSO NACIONAl dccrela:

Art. I' - Ep,.,ibido toda a publicidade de tabaco em qtWquer

Ar!. 2". Esta Lei enttarli em vigor na data de .... publicação.

Art. ;l' • Revoga",·", as dispo<içiles em C<Jfllrário.

Sala de sessões, I 197.

EsIe projeIo visa proibir o incentivó ao COllSUIIIO do tabaco e evitar
doenças e até mesmo mortes premaIlIra$.relacionadasàdcpendCnciadoci~.SCII1

contar \10$ altos custos que a Saúde Pública pcçisa destinar a estas doenças, que evItadas,
poderiam serdireeioaados a outras neccssldades primordiais dos ~rais •

• •' Sa~ l1u~ 11l/97.

PRQJETO DE LEI N! 3,994, DE 1997
(Do Sr.~ Baed)

Dispõe sobre a reserVa de' vagas nas creches pdblicas para
crianças portadoras de daficiência fisicas e -entais e dá outras
providências.

(AS COMISSOESpE IlDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO;, DE SEGURIDADE
SOCIAL E FllMILIA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART.
54) - ART. 24, 11)

oCONGRESSO NACIONAL decrela:

Ar!. I' • O Poder Públicq reservará 10% das vag:as existentC$
nas creches públicas do peis para as crianças ponadoras de defIciência fisica e mental.

., ' Parágrafo Único • Adi51ribu~ das vagas dar·se-á de modo
que haja atenditnellto em lOdu as crecbC$.- .

PROJETO DE LEI N!! 3,995, DE 1997
(Do Sr. Enio Bacci)

DispOe sobre a inclus3.o obrigatória da disciplina "Sexualidade e
Doenças Sekualaente Transmissíveis, Formas de Contágio e
Prevenção", no currículo da escola fundamental.

(AS COMISSõES DE EDUCAÇXO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇXO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAD (ART. 54) - ART. 24, lI)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Ar!. )' • O cunículo da escola fundamental inclui
obrigatoriamente a disciplina "Sexualidade e Doenças sexualmeote transmissíveis, fonnas
de contágio e prevenção".

Art. 2' - A disciplina desenvolver-..,..á de acordo com a
, legislação de ensiso"vigente, no que se refere li elaboração de cunículos escolares e li
. organbação didática de estabelecimentos de ensino.

Ar!. ;l' - Eoiá lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art: 4'· Revogam"se as disposições em contrário.,. '- ,

JUSTIFICATIVA

,É impressionante, no Brasil, o número de pessoas
derinformadas em relação à sexualidade e doenças sexualmente tranJmisslveis.· o que
- que é necessário o estabelecimento de programas de esc!arellimento como forma de
COIISCienti2ação dos riscos maléficos, e, principalmente, de que existem formas de
prevenç!o à estas doenças.

Sala de sessões, I /97.

~".:":::-' .=
~ ---=......6~--.

ENIOBAca
DeputIllioFedl!Tfil
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PROJETO DE LEI N!! 4.005, DE 1997
(Do Sr. Neiva Moreira)

Acr"scenta inciso ao art. 16 da 'Lei nO 6.742, <v.lé dispOe sobre a
organizaç&o da Assistência Social e dA outras p~~~cia••

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI 3.290, DE 1997)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Inclua-se ao art. 18 da Lei n" 8.742, de 07 de
dezembro de 1997, o seguin1a inciso:

.Art. 18.....•.•••...•.•......••••...••••..•.•••••••.•••••••••.•••••.••••

I· .

~. fixar diretrizes para o estabelecimento de um
prdgrama de distribuição gratuita de remédios de uso
continuado para idosos carenllls sob proscrição médica.

§ 1° Considera-se incapaz de prover a manutençilo da
pessoa idosa, o descrito no art 20, parágrafo 3° da Lei n" 8.742193

, § 20 Os remédios de uso continuado, são aqueles
essenciais às enfermidades mais freqüentes no tratamento de saúde de idosos
carentes. '

TÍTULOvrn
Da Ordem Social

CAPÍTULon
Da Seguridade Social

SEÇÃO II
Da Saúde

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.

SEÇÃO IV
Da Assistência Social

Art 3° Revogam-se as disposições em contnirio.

JUSTIFICAÇÃO

O projeto em comento visa assegurar aos idosos
formas de proteção à saúde e bem-estar, garantindo-lhes direito à vida.

Os preços de medicamentos estão cada vez mais caros,
conforme denúncia do Conselho Regional de Farmácias do Distrito Federal, que o
"Preço dos remédios já subiu até 200% desde o Plano Rear, publicada pelo jomaI

o GLOBO recentemente, observando que "de cada dez familias, pelo menos três
necessitam de remédios de uso cpntinuado."

É preciso amparar o carente idoso (Inciso I do art. 203
da Constituição. Federal), a ,fim de obter medicamentos de uso continuado
grqtultamente por ser além de humanitário, direito constituclonal dos calOOtllll e
dever do Estado, conforme art. 196 da CF.

Verifica-se que, a saMe'pública no Brasil está piocando
cada vez mais, encontrando-se éomo um dós piores Serviços de todo o mundo,
pois a população carente tem um péssimo atendimento ambulatorial e, ainda' a
falta de leitos contribui para aumentar o número de 6bitos, deixando a cargo dos
médicos, que po~ incrível que pareça, terão que escolher quem vive e quem morre
(sempre recaindo essas mortes aos mais idosos por serem maiores portadores de .

. doenças diversas). " • •

Dessa forma, pretendemos com este PL atender aos'"
mais necessitados - os idosos carentes - e ao mesmo tempo contribuir para urna
dimhiuição dà atendimentos em hospitais públicos, porquanto, a pessoa medicada
terá menos interesse de necorrer a estes estabelecimentos, corno também é direito
e dever social o amparo à velhice.

É importante ressaltar que, cabe ao poder público
garantir e proteger a pessoa idosa, através de ações governamentais que
possibilitem uma assistência social mínima. •

Sala das seSsões, em de , de 1997., r
1\ '. ')

-.../~~,-"......CG>"-..J.2...: ) .• .:
Depotado NEIVA MOREIRA \'.' ..

PDTrtl""

publicação.
Art. ,Z: Es1a Lei entra em vigor na data de sua Art. 203 - i\ assistência social será prestada a quem dela

necessitar, independentemente de contribuição à seguridade
social, e tem por objetivos: .

I ,., a proteção à família, à' maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice;
.......................................................•••••••••.••••••••• ~ • .i .

LEI N° 8.742, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Lei Orgânica da Assistência Sod~l

CAPíTULO In
Da Organização e da Gestão

..................................................., 'l••••••••••••••••••• , ••••,. •••••••••••••••••••••

Art. 18 - Compete 'lO Conselho Nacional de Assistência
Social:

············~··,······················r·~:~·········.·.:-..,..: ; ~ ~ .

XIV- divulgar, no Diãrio Oficial da União, todas as suas
decisões, bem como as contas do Fundo Nacionál 'de Assistência
Social- FNAS e os respectivos pareceres emitidos..

. ......................................................,..: ~ ~ .

CAPÍTULÓIV
Dos Beneficios, dos Serviços, dos Programas e dos Projetos de

.Assistência'Social

LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

SEÇÃO I
Do Beneficio de Prestação Continuada

Art. 20 - O beneficio' de prestação continuada é a garantia
de I (um) salário mínimo mensal à pessoa-portadora de
deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que
comprovem não possuir meios de prover a própria. manutenção e
nem de tê-Ia provida por sua família.
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§ 3° - Considera-se incapaz de prover a manutenção da
pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda
mensal "per capita" seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário
mínimo.

PROJETO DE LEI N! 4.013, DE 1997
(Do Sr. Osório Adriano)

Hedefine a condiçao de microeJllpresa e elllpresa de pe.queno, pQr~e,

constante da Lei 9.317. de 5 de dezembro de 1996.

(AS COMISSOES DE ECONOMIA. INDOSTRIA E Co!u:RCIO; 'DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO; E DE CONSTITUIÇ10 E JUSTIÇA E DE REDAÇ10 (ART. 54) 
ART. 24. 11)

, ,
O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 1° Suprimam-se os incisos VI e VIII..a aUnea "f' dó inciso Xn"do ano 9" da LOi
9.317 de 5 de dezembro de 1996.

Art. 2" O inciso XIII do atliso 9" da Lei 9.317 de 5 de dezembro de '1996 passa • ter li

seguinte redação:

Art,9" .. '

XiiI..~~~..;;;~ ..;;;;;~; ..;;;:~ii~;;;;; ..~~;;;Ii~;;; ..~ profissões individuais liberais,
regulamentadas ou nio, exceto quando em equipe multidisciplinar ooriJposta por sócios
ou mais de um ~'? 'e ell11'regados.

. . .
Art. 3° Esta lei eíttia em vigor na daia de súa 'Publicáçio: révogadas as disposições em
contrário. I' ~ i, ,

SaIa,das~ em 10 de d=mbr? de )997.

JUSTIFICAÇÃO

A proposta que apresentamos tem mais de uma motivação, li primeira a
liberaIizaçio mais ampla do sistema que acreditamos 'tenha conseqüências imediatas
sobre o emprego. A seguir move-nos nossa convicçio de que uma lei deve ser mais
clara que. quelenlO$ljqjé., - . '

Por outro lado, nio vemos porque manter ranços de xenofobismo em nossa
legisIaçio pressupondo que basta ser estrangeiro para situar-se no campo de
collCOlTellte indesejável ou de grande empresa "exploradora". Estamos propondo a _~
IUpressio do excetuamentp de estralJgeiros- da possibilida4e.de part'icipár conio 'sócio
de micro ou pequena~

Também nio nos parece inválido que na qualidade de pequena empresa fiIiaJ .
ou sucursal de empresa com sede no exterior venha a este país a qUlllltas de nossas
muitas cidades e possam ali 1ocaIizar-1Ie como micro ou pequenas empresas gerando
empregos e receita pública. É o que pretendeIno5 IUprimindo o inciso VI que proíbe a
participaç!o de empresas estrangeiras nó~ Como micro ou pequena~

No inci;" XU, alínea "f' há 'uma diScriminaÇão sém précedéntes ou
justificativa para os serviços de vigillncia, limpeza, conservação e locação de mão de
obra; setores indubitavelmente geradores de emprego e facilmente transferidos à
clandestinidade se não lhes damos condições de /egalizarem-se por via de
comportamentos empresariais simplificados atribuldos à micro e pequenas empresas.

No inciso xm da Lei 9.317196 há uma citação prolongada e extensa de
profissões que conduz a dúvida qlWl!o a oulIU, como qualquer citação. Além disso
algumas profissões do ambivalentes, como. de professor nem sempre exigindo
credenciamento específico, fisicultor, que '05 há de 'vários tipos, como também
consultor. Nio se fàla em assessoria, que portanto é, mas apenas por suposiç!o e
interpretação, llquiparada a cotI5U!torla. E o que dizer dos costureiros, rnodilltas,
Cozinheiros, exetéem uma profissão tanto quanto os economistas e fisicu1tores. Esses
profissionais estão todos proibidos aqueles de organizar-se em micro ou pequena
Cll)presa parap~ serviços, gerar empregos periféricos e receita para o Estado.

Com tal dubiedade resolvemos submeter a nossos pares a possibilidade de
elevar a qualidade da lei e amPliar as oportunidades de emprego que a microempresa
regularizada pode fazer em milhares de pequenas instâncias.

Enossajustificativa.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXAJ)A PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI 9.317, DE OS DE DEZEMBRO DE 1996

DISPÕE SOBRE O REGIME
TRIBUTÁRIO DAS MICROEMPRESAS
E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE, INSTITUI O SISTEMA
INTEGRAJ;:>O DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS
D~ PEQUENO POR~ - SIMPLES E
DA OUTRAS PROVIDENCIAS.. : .

CAPÍTULO V
Das Vedações à Opção

Art. 9" - Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoajurídica:
. .

, :~ VI - que tenha sócip estrangeiro, residente no. exterior;
_VIl - constituída sob qualquer fonna, de cujo capital

participe entidade da administração pública, direta· ou indireta,
federal, estadual ou municipal;

· : VIII - que sej~ filial, sucursal, agência ou representação, no
país, de pessoà jurídica com sede no exterior;
.. IX- cujo titular ou,-sócio participe com mais de 10% (d~Z

por cento) do capital de outra empresa, desde que a receita bru~
global ultrapasse ó limite de que trata o inciso 11 do art. 2°; - .'

· X - de cujo capital participe, como sócio, outra pessoa
jurídica; ,

. XI - cuja receita decorrente da venda de bens imPortados
seja, superior a 50% (cinqüenta por cento) de sua receita bruta .
total;

XII - que realize operações relativas a:
· ,a) importação de produtos estrangeiros;

b) locação ou administração de imóveis;
c) armazenamento e depÓsito de produtós de terceiros;
d) propaganda e publicidade, excluídos os veículos de

comunicação;
e) "factoring";
f) prestação de serviço de vigilância, limpeza, conservação,

e locação de mão-de-obra;

xm - que preste serviços profissionais de corretor,
representante comercial, despachante, ator, empresário, diretor
ou produtor de espetáculos, cantor, músico, dançarino, médico,
dentista, enfenneiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, fisico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico,
administrador, programador, analista de sistema, advogado,
psicólogo, professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou
assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;

. -
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PROJETO DE LEI N~ 4.018, DE 1997
(Do Sr. Antônio Ballul1llOn)

Isenta as micro empresas do pagamento de taxas de s~rviços nas
Juntas Comerciais e dá outras providências e

(AS COHISSOES DE ECONOMIA. INDÚSTRIA E COMtRCIO; E DE
CONSTITUIÇ10 E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24. 11)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art.lO. São isentas do pagamento de taxas e ootros custos relativos a
arquivamento e legalização nas luntas Comerciais, as micro e pequerms empr.....
rurais e urbanas, com fAturamento bruto anual não superior a RS 720.000,00
(''''tecentos e vinte mil reais).

Parágrafo úaieo: Não se .plica este beneficio aqueles documentos
protocolados fora dos prazos legais.

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor n. data da sua publicação.

Art. 30 • Revogam~$e as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI N~ 4.019, DE 1997
(Do Sr. Malnly Netto)

Dispõe sobre alter;>çllo na Lei nO 8.989. de 24 de fevereiro de··
1995, para estender isenção do imposto sobre produtos'
industrializados (IPI) na aquisição de autOBÓveis por empresas
de transporte autônomo de passageiros.

(APENSE~SE AO PROJETO DE LEI NO 1.890, DE 1996)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I' O inciso 111 do art. I' da Lei n' 8.989, de 24 de fevereiro de

1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

"111- empresas e cooperanvas de trabalho que sejam
pennissionárias ou concessionárias de transporte público
de passageiros, na categoria de aluguel (táxi), desde que
tais veiculos se destinem à utili2<tção nessa atividade".

Art. 2' Fica prorrogada, até 31 de dezembro de 1998, a vigência da

Lei n' 8.989, de 24 de fevereiro de 1995. e alterações posteriores.

Art. 2'. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 38
• Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei n' 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, com vigência

prorrogada até 31 de dezembro de 1997, pela Lei n' 9.317, de 5 de dezembro de 1996,

(ar!. 28), conceden isenção do imposto sobre produtos industrializados (IPI), na aquisição

de automóveis, para taxistas e cooperntivas de trabalho formadas por~ deixando à
m~gem do beneficio as empresas de táxi. É essa omissão que pretendemos corrigir com

nosso projeto de lei.

As empresas de táxi na praça de São Paulo oferecem atividade a

~rca de 4.000 mil motoristas. as quais locam seUS veículos (os molDristas sio locadores

de veiculos). São empresas de grande porte e que gozam de prestígio junto à popu1açIo•.
Para seu funcionamento, elas mantêm quadro de funcionários na administração e em

suas oficinas de manutenção.

Os serviços prestados pur tais empresas são os mesmos' presWIos

pelos motoristas autônomos e pelas cooperativas de trabalho, que gozam do beneficio

fiscal. Além disso, é de notar-se que tarifa, bandeirada e preço por quilornetro rodado sio

i~nticos para todos. Acrescente-se que os motoristas locadores prestam serviços aos

sábados, domingos e períodos noturnos, dando cobertura às ncessidades da população
nesses dias.

Não se justifica a diSCriminação contra as empresas de táxi. Os .

motoristas autônomos, hoje, são cerca de 40.000 e çs motorístas locadQres (que também
sio autônomos mas que não possuem recursos para adquirir seu próprio veiculo) são cerca
de 4.000. Na verdade, são estes últimos os excluidos do beneficio. Assim, o beneficio às

empresas de táxi iria acrescentar ao número dos beneficiários em potencial cerca de 10%,

OU seja, apenas 4..000 motoristas locadores, que deverão ser beneficiadOs com redução

dos custos na locaçfo dos veiculos adquiridos com o beneficio fiscal

À vista do exposto, e levando em consideração o alcance social da .

medida, solicitamos o apoio dos n&,res Congressistas para a aprovação do nosso.projeto.

sàl.~ SessõeS, em[Ode deumbro de 1997.

DeptltalJ.;@N;Z;O
/ .

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIvOS - CeDI

LEI 8.989, DE 24 DE F~VEREIRODE 1995

DISPÕE SOBRE ISENÇÃO DO
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTR;!ALIZADOS. .(lPI) NA
AQUISIÇAO DE AUTOMOVEIS PARA
UTILIZAÇÃO NO lRANSPORTE
AUTÔNOMO DE PASSAGEIROS, BEM
COMO POR PESSOAS PORTADORAS
DE DEFICIÊNCIA FíSICA E AOS
DESTINADOS AO TRANSPORTE
ESCOLAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 - Ficam' isentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) os automóveis de.. passageiros de
fabricação nacional de até 127 HP de potência bruta (SAE),
quando adquiridos por:

I - motoristas profissionais que exerçam, comprovadamente,
em veículo de sua propriedade atividade de condutor autônomo
de passageiros, na condição de titular de autorização, permissão
ou concessão do Poder Público e que destinem o automóvel à
utilização na éategoria de aluguel (táxi);

*Inciso I com redação dada pela Lei li. 9.317, de 05/12/1996.

11 - motoristas profissionais autônOlpos titulares de·
autorização, permissão ou concessão para exploração do serviço
de transporte individual de passageiros (tãxi), impedidos de
continuar exercendo essa· atividade em virtude de destruição
completa, furto ou roubo do. veículo, desde que destinem o
veículo adquirido à utilização na categoria de aluguel (tãxi);

m - cooperativas' de trabalho que sejam permissionárias ou
concessionárias de ·transporte público de passageiros, na
categoria de aluguel (táxi), desde que tais veiculos se destinem à
utilização nçssa atividade;............, ;:;~ =r-
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LEI 9.317, DE 05 DE DEZEMBRO DE 1996

DISPÕE SOB:RE O REG:::i ......
TRIBUTÁRIO DAS MICROEMPRESA::.
E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE, INSTITUI O SISTEMA
INTEGRADO DE PAGAMENTO. DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS
D~ PEQUENO PORTl;: - SIMPLES E
DA OUTRAS PROVIDE~TCIAS.

........................................................................................u .

Crt.PÍTULO VIII
Das Disposições Gerais e Transitórias

..., .
SEçÃom

Do Conselho Deliberativo do SEBRAE
....................................................................................................•..

Art. 28 - A Lei n. 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, com
vigência prorrogada pela Lei n. 9.144, de 8 de dezembro de
1995, passa a vigorar até 31 de dezembro de 1997.
.........................................................................................~ .
....................................................................................................................

PROJETO DE LEI N~ 4.020, DE 1997
(Do Sr, Éduardo Coelho)

Estabelece benefício tributário para o aperfeiçoamento de
engenheiros, arquitetos, engenheiros agrônomos e demais
profissionais técnicos qu~ at~al\'l na área científica e
tecnológica. "

(AS COMISSõES DE CIEliCIÁ E' . TECNOLOGIA, COMUNICAÇll.O E
INFORMÁTICA; DE FINANÇAS El· TRIBUTAÇAO (lUlT. 54); E DE
CONSTITUIÇAO E JUST~ÇA E DE REDAÇAO (ART;. 5.4) - ART. 24, II)

o CongreSso Nacional decreta:

Art. 10 Fica instituído Programa de Apoío c Incentivo à
atualização, aperfeiçoamento e reciclagem permanente do conhecimento dos profissionais que
trabalham nas áreas de aplicação científica e tecnológica, portadores de diploma universitários ou
de cursos técnicos, fiscalizados pelos Conselhos Federal e Regionais de Engenharia, Arquitetura
e Agronomía.

Art. '},o .o Programa abrange· atividades Oe reciclagem e
treinamento que vi~ a .a~aptAçio dqs ~p~o~ssjonaís .às co~tíI).uas inovações ci~ntificas e
tecnológiC.15, bem como li reciclagem profissional que propicie r=locação no mercado de
trabalho.

§ Único O Governo Federal e 05 Governos Estaduais farão
cC'l'lsf'3r de suas dotaçQes orçamentárias anuais. recursos a .serem·· eD1prC$ados no
d~en\-'olvimento deste Programa, colocando-os no Orçamento do Ministério .da. Ciência e
Tecnologia e nas Secrêtarias Estaduais de "ciência e Tecnologia óu Órgios afins. o acesso de
empresas públicas ou p~vada.s aos recursos desses fundos se d~ mediante a el~b~r:wão de
projetos de capacitação tecnológica., na forma a ser discriminada pelos respectivos Orgãos.
imediatamente após a prdmulgação desta Ui. '. ".

. Art. 3e A p~a juridic~ que propiciar ":05 seus pro,fissionais
da ;irea cientifica e técnológica, cursos de atualização e aperfeiçqamento científico e tecnológico,
'poderá considerar conra: 'operacionais todas as despesas efet~va~nte realizadas e comPt:dvadas,
inseridas neste Progra~. multiplicadas por um in~eiro e vinte e cinco cen~ésimo~ .. ' ...

§ Único Nas despesas previstas no caput deste Artigo~
incluídas as que se referem a salários e encargo~ efetivamente·pagos ao ,empreg;s4o que faça parte
.do Programa de apeIfeiÇoamento e reciclagem de conhecimento científico e tecnológico, esteja
em j exercicio de suas atividades ou afastado das mesmas para a reaIizaçio dos cursos
eIlquadrados neste Programa.

Art° 4(> O Poder Executivo, quando necessàrio ao
desenvolyimento econômico e social, poderá estender os beneficios dessa Lei· a outros
profissionais., mediante decreto.

ArfO 5~ A pessoa jurídica que efetivar curSOs e ativida ~es de
.f- u:einamento e r€'Ciclagem inseridas neste ProgfiUl1B se obriga a .infonnar ao Ministério da CiSncia

,. Tecnologia, ao final de cada ano. a relação dos cursos e profissionais, a titulo de levantamento
>::tati5tíco de atividades de apoio, bem como de infonnar à Secretaria da Receita Federal sobre as

despesas ~fetivadas. comprovando~as na fonna prevista pelo Órgão.

A.Ifl6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

Arte -r Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Esta proposta objetiva estimular o desenvolvimento científico
e tecnológico do País, ao conceder âs empresas o incentivo da m~ltiplicação por 1,25 das
d~ operacionais. que afetarão a apuração do seu lucro tributável pelo imposto de renda.,
quando elas propiciarem cursos de atualização, reciclagem e aperfeiçoamento de engeÍlheiros,
arquitetos. engenheiros agrônomos e técnicos, que sejam seus empregados.

A revolução científica e tecnológica provoca rápida
obsolescêl1cia do conhecimento técnico. Daí a necessidade de constante investimento no
desenvolvimento de novos processos tecnológicos bem como no treiriamento continuado dos
profissionais das áreas especializadas, de modo a incrementar a sua produtividade e a
competitividade das empresà5 brasileiras

. . Muitas empresas públicas e privadas, considerados os
benefiezos constantes desta Lei, ampliarão as oportunidades aos profissionais e propiciarão
concreto avanço n~s es:orços de capacitação tecnológica de nosso Pais.

o projeto autoriza o Poder Executivo a estender o beneficio
fiscal ao aperfeiçoamento de outros profissionais, de acordo com, as necessidades do crescimento
econômico e social do Pais e de acordo com diretrizes governamentais de incentivo ao
desenvolvimento cientifico e tecnológico.

. ' Espero contar com o apoio dos nobres pares do Congresso
Nacl0na~ para a aprovação de$ta proposição, que vem ao encontro dos esforços dos
Parlamentares no processo de eliminaçfo das diferenças· que nos separam dos países
desenvolvidos.

SaladasSessões,em$·. 1997/ ~/r;, 1-. , . )0 ]"-;-[

Deputa O.

PROJETO DE LEI N~ 4.022, DE 1997
( Do Sr. Tuga AngetaJili)

Altera a composição dos Conselhos Federais e Regionais .das
entidades que menciona e dá outras providências.

(AS COMISSõES·DE·TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO; E
DE CONSTITUIÇJ\O E JUSTrÇA E DE REDAÇJ\O (ART. 54) - ART. 24, rI)

. O CODgresso Nacional decreta:

Art. lO Os Conselhos Federais e Regionais ou órgãos colegiados
equivalentes responsáveis pela administração do Serviço Social da Indústria
- SESI, do Serviço Nacional de Aprendizagem Indlllifrial - SENAI, do
Serviço Social do Comércio - SESC, do Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial - SENAC, do Servíçp SllCial do Transporte - SEST, do Serviço
Nacional de Aprendizagem de Transporte - SENAT e do Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural - SENAR passam a ser compostos· de forma
paritária pelllS representantes indicados pelo Poder PúbliCll5, por técnicos da
entidadé, 'por empregadores e por empregados· do respectivo ramo de
atividade.

Art. 2° Os meinbros dos órgãos colegiados a que se refere o art. 10, à
exceção daqueles indicados pelo Poder PúbIiCll, serão eleitos entre os de sua
classe em e!eiçôeSTegionais e nacionais para os respectivos conselhos. r
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Art. 2· • EssI Lei entra em vigor na data de SUl publicaçio.

Art. 3 •• Revogam·se as disposições em contrário.

."

NO inlnimo de me..; de pctnIIn!neil
em cada clule (intcritícioo)

12
12

17
12
24
36
36

60
60

RS 120,00 (I ulário mínimo)

RS240,oo

RS360,oo

RS480,00

RS600,oo

RS720,oo

RS840,oo

RS960,oo

RS 1.0SO,oo

'R$ 1.200,00

I
2

3
4

5
6
7

8
9

lO

o Congrcuo Nacional decreta:

Ar!. I·· O art. 29 da Lei 8.212, de 24 de Julbo de 1991, passa a vigorar com a
seguinte tabela:

"Art. 29 .

CIuIe Sllirio-base

Parágrafo Único. Poderão candidatar-se ã Presidência apenas aqueles quc
adquiriram a condição de membros dos Conselhos Regionais e Federais
através de voto, na forma prevista no art. 20

•

Art. 3D O Presidente de cada conselho será ebito por seus membros para um
mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida uma reeleição.

JUSTIFICATIVA

Os Serviços Sociais Autônomos, denominação genérica utilizada para
designar as entidades objeto do presente projeto, quais sejam o Serviço
Social da Indústria - SESI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
- SENAI, o Serviço Social do Comércio - SESC, o Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercia! - SENAC, o Serviço Socia! do Transporte 
SEST, o Serviço Nacional de Aprendizagem de Transporte - SENAT e o
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, sllo entes de
cooperação com o Poder Público.

.(m. 40 Esta lei entra~ vigor na data de sua publicação.

Art. 50 Revogam-se as disposições em contrário.

Como tal, revestem-se' de personalidade jurídica de direito privado, com
administração e patrimônio próprios, não têm fins lucrativos e são mantidos
por dotações orçamentárias ou por conlnbuições parafiscais. Silo, pois,
entidades paraestatais, as quais não integram a administraçllo direta ou
indireta, e não têm subordinação hierárquica a qualquer autoridade pública,
ficando apenas vinculados ao órgão estatal mais relacionado com suas
atividades.

Isto posto, nada mais lógico do que colocar a administração dessas
entidades nas mãos daqueles que estão envolvidos com suas atividades, quer
como contribuintes e/ou beneficiários de seus serviços, quer como técnicos
que elaboram e executam' seus programas de assistência social e de
educação formal e para o trabalho.

Entendemos importante manter os membros indicados pelo Poder Público,
tendo em vista tratar-se de gestão de recursos e prestação de serviços de
'natureza pública.

A proposta de mudança na composição dos órgãos colegiados que gerem os
Serviços Sociais Autônomos vai ao encontro da tendência de modernizaçllo
e descentralização administrativa que o Governo Federal tem implementado
em sua estrutura, a exemplo da criação de Organizações Sociais com ampla ,
autonomia administÍativa e financeira, bem como a transformação dos
Conselhos Profissionais em entidades de natureza privada, em Medida
Provisória recentemente editada.

mSTIFICAçÃO

A tabell publicada na primeira ediçJo di Lei 8212, de 25 de Julho de 1991 roi

discutida em plenário e estabelecia para cada .1.... os múltiplos' da n· I, que

coincidentemente COll'C5pOIlde I um salmo mínimo, na medida em que nenhUm pagamento

da Prcvid!ncia Social poderi. ser inreMr 10 vllor do salirio mínimo.

Além disso, continha uma progret;são de número mínimo de' meses em que
o valor pennanece estático, estabelecendo o interstlcio ideal para que o contribuinte
chegue do pagamento niínimo até o máximo.

Com o passar do tempo, tal tabela e tal progressão foram sendo
modificadas, prejudicando de fonna grave a receita da Previdência Social e, em
consequência, achatando os futuros valores ~em percebidos pelos segurados que
se apoSClttam ou necessitam receber outras ~tações de serviços previdenciários.
Esta proposição visa resgatar, portanto, o' inteistício originalmente previsto, em
beneficio dos trabalhadores e demais segurados da Previdência Social.

Sala de Sessõcs,em JO d..I...~ <Jú.J"'c;t.
,

~Tms

LEGISLAÇÃO 'CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOSLEGlSUTIVOS.CeDl

, Estamos certos de que a aprovação do presente projeto
de leiconlÍlbuirá para a ampliação e melhoria dos programas geridos pelos
Serviços Sociais Autônomos, conferindo mais autonomia e fleXIbilidade à '
sua adIínnistração.

Sala das Sessões, em /0 de ~~C~ ,?-J!.O de 199't-

I.;EI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL

LEI 8;212, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO
DA SEGURIDADE SOCIAL, INSTITUI
PLANO l;;>E CUSTEIO, E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS•

....................................................................~ uu u .

TÍTULO VI
Do Financiamento da Seguridade Social

........................................................................................................
PROJETO DE LEI N!! 4.026, DE 1997

( Do Sr. Paulo Paim )
Altera o art. 29 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991.

(AS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM!LIA; DE FINANÇAS E
TRIEUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇlO
(ART. 54) - ART. 24, 11)

--r

CAPíTULO IX
Do Salário-de-Contribuição

Art. 29 - O salário-base de que trata o inciso mdo art. 28 é
detenninado confonne a seguinte tabela:
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ESCALA DE SALARlOS - BASE
NUMERO MINIMO DE

CLASSE sALÁRIO - BASE MESES DE PERMANÊNCIA
EM CADA CLASSE

(INTERSTÍCIOS)
I RS 120,00 12
2 RS2U6,37 , 12
3 RS309,56 24
4 RS412,74 24
5 RS 515,93 36
6 RS 619,12 48

. 7 RS 722,30 48
8 RS 825,50 60
9 RS928,68 60
10 RS 1.031,87 .

§ 1° - Os valores do salário-de-contribuição serão
reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta Lei, na
mesma data e com os mesmos índices que os do reajustamento
dos beneficios de prestação continuada da Previdência Social.

§ 2° - O segurado que se filiar ao Regime Geral de
Previdência Social como facultativo, ou em decorrência de
filiação obrigatória cuja atividade seja sujeita a salário-base,
será enquadrado na classe inicial da tabela.

§ 3° - Os segurados empregado, inclusive o doméstico, e
trabalhador avulso, que passarem a exercer, exclusivamente,
atividade sujeita a salário-base, poderão enquadrar-se em
qualquer classe até a equivalente ou a mais próxima da média
aritmética simples dos seus seis últimos
salários-de-colltribuição, atualizados monetariamente, devendo
observar, pará acesso às classes seguintes, os interstícios
respectivos.

§ 4° - O segurado que exercer atividades simultâneas
sujeitas a salário-base contribuirá com relação a apenas uma
delas.

§ 5° - Os segurados empregado, inclusive o doméstico, e
trabalhador avulso que passarem a exercer, simultaneamente,
atividade sujeita a salário-base, serão enquadrados na classe
inicial, podendo ser fracionado o valor do respectivo
salário-base, de forma que a soma de seus
salários-de-contribuição obedeça ao limite fixado no § 5 do art.
28.

§ 6° - Os segurados empregado, inclusive o doméstico, e
trabalhador avulso, que exercem, simultaneamente, atividade
sujeita a salário-base, ficarão isentos de contribuições sobre a
escala, no caso de o seu salário atingir o limite máximo do
salário-de-contribuição fixado no § 5° do art. 28. .. .

§ 7° - O segurado que exercer atividade sujeita a
salário-base e, simultaneamente, for empregado, inclusive
doméstico, ou trabalhador avulso, poderá, se perder o vinculo
empregatício, rever seu enquadramento na escala de
salário-base, desde que não ultrapasse a classe equivalente ou a
mais próxima da média aritmética simples dos seus seis últimos
salários-de-contribuição de todas as atividades, atualizados
monetariamente. .

§ 8° - O segurado que deixar de exercer atividade que o
incluir como segurado obrigatório do Regime Geral de
Previdência Social e passar a contribuir como segurado
facultativo, para manter essa qualidade, deve enquadrar-se na
forma estabelecida na escala de salários-base em qualquer
classe, até a equivalente ou a mais próxima da média aritmética
simples dos seus seis últimos salários-de-contribuição,
atualizados monetariamente.

PROJETO DE LEI N! 4.034, DE: 1997
( Do Sr. Paulo Paim)

Altera dispositivos do art. 55 da Lei 8.213, de 24 de julho de
1991.

~A~u~~~~~S~E~ED~E~~~~~I~~~.S~~A~~~~~~:AiI~ DE CONSTlTUIÇ!~

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - O § 3° do art. 55 da Lei 8.213, de 24 de Julho de 1991, passa a
vigorar com a seguinte redação, acrescentaodo-se o seguinte § 4°:

"Art.55 ..

§ 3°. A comprovação do tempo de atividade rural anterior a novembro de
!9~1. para os efeitos .desta lei, in~lusive mediant~ justificaç~ administrativa ou
JUdiCial, conforme o disposto no artIgo 108, terá efeIto preferenCIal quando baseada
em prova material.

§ 4°. A falta de prova material poderá ser justificada e suprida ou
provado fato do interesse do beneficiário mediante prova testemunhal ava1izada
pelos Sindicatos de Trabalhadores Rurais e pelas autoridades judiciárias looais,
devendo ser aceito o tempo de serviço rura1 contido em tais documentos, qne serão
juntados ao pedido de concessão de todos os beneficios de prestação cODtinuada ."

Art. 2° - Essa Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

É cada vez maior a recusa em aceitar o estabelecido pela Constituição
Federal de 5 de Outubro de 1988, que facultou a todos os trabalhadores rurais o
acesso aos direitos previdenciários dos demais trabalhadores, independente de
contribuição, que só foi estabelecida l\ partir da regulamentação feita em 9 de
Dezembro de 1991. Desde então, os tecnocratas do Ministério da Previdência
Social buscam incessantemente a criação de normas, a alteração da Lei de
Beneficios, contrariando as disposições constitucionais.

Este projeto visa regularizar essa situação tão nefasta a um segmento
da sociedade que deu seu esforço no trabalho do campo e sempre se sentiu
desvalorizado pela falta de apoio governamental.

Isto levou um grande contingente desses trabalhadores a procurar
novos rumos profissionais e estão sentindo a quase impossibilidade de ver
cumpridos os preceitos constitucionais, que lhes permitem o uso do tempo de
serviço no campo para somar ao seu novo trabalho cumprindo o necessário á
obtenção de beneficios.

Depois da lintinar concedida pelo Supremo Tn'bunal Federal à Ação
Direta de Inconstitucionalidade quanto á alteração do § 2° do artigo 55 da Lei
8213, de 25 de Julho de 1991, procedeu-se à sua retirada da Medida Provisória
1523 - depois 1596, convertida na Lei n° 9.528, de 10 de novembro de 1997 pelo
Congresso Nacional.

Continuará, porém, a dificuldade da prova, sempre um pesado ônus do
trabalhador.

É isso o que pretendemos ver sanado com este projeto, que esperamos
ver aprovado e sancionado, para alivio da gente do campo, tão sofrida e tão
massacrada.

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 1997
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE
BENEFíCIOS DA PREVID~NCIA
SOCIAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

TíTULom
Do Regime Geral de Previdência Social

CAPíTULOrr
Das Prestações em Geral

SEÇÃO V
Dos Beneficios

SUBSEÇÃO II1
Da Aposentadoria por Tempo de Serviço

Art. 55 - O tempo de' serviço será comprovado na forma
estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do
correspondente às atividades de qualquer das categorias de
segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à
perda da qualidade de segurado:

§ 2" - O. tempo de atividade rural anterior a novembro de
1991, dos segurados de que tratam a alínea fia" do inciso I ou do
inciso IV do art. 11, bem como o tempo de atividade rural do
segurado a que se refere o inciso VII do art. 11, serão
computados excJusivamente para fins de concessão do beneficio
previsto no art. 143 desta Lei e dos beneficios de valor mínimo,
vedada sua utilização para efeito de carência, de contagem
recíproca e de averbação de tempo de serviço de que tratam os
artigos 94 a 99 desta Lei, salvo se o segurado comprovar

-'recolhimento das contribuições relativas ao respectivo período,
feito em época própria.

*§ 2° com redação dada pela Medida Provisória n. 1.523-11. de 26/0811997.

*O texto deste § 2° dizia:

fI§ 2° - O tempo de serviço do segurado trabalhador rural,
anteríor à data de início de vigência desta Lei, será computado
independentemente do recolhimento das contribuições a ele
correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme
dispuser o Regulamento. fi

§ 3° - A comprovação do tempo de serviço para os efeitos
desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou
judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito
quando baseada em início de prova materíal, não sendo admitida
prova exclusivamente testemunhal, salve na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no
Regulamento.

LEI 119 9.528. DE 10 tl'& DEZEHllRO DE 1997

A1ce:a dilpositivo. du Lei. n's 8.212 e
'.213, III1Du de 24 de julho de 1991, e dá
owu provlcllnclu.

o 'RE'IDINTE DA RE,CBLICA.
'. lIbIr 4111 o ConrllllO NlOlonal dtmlI 1 lU lIIIClono 1 lCauJlllC Lei:

AlI. I' Jllum 1II11b111Cldo1 OI w, 34,35, 9r 1 99, IlllClldos o.IllU. 12, 22, 25,
21, 29, 30, 31, 32, 33, 31, 39, 45, 47, 55, 69, 941 97 da 1.11 11'1.212, c1124 cIIjulbo cII1991. com a
...ulmIl'IdaçIo:
.............., " .•, , 11 .

An. 2' FICIIll rIIlIbll.cldot Of~' cio Ilt r6.1 OI w. 31 e 122, .Iltetados os 1/1$.

1\, 16, Ir. 34. sr. 74, 75, 16. 94, 96. 102. 103. 126. 130 1 131 da Lli n' 1.213. de 24 de julho de
199I,llom 1 HiUlnlo~:
......... 1 11 '11 ••••• 11111 '1 •••••••• I I II ••• I.I.' ~·········

••• , 1111 ••• '11 •• 11 ••••• ' •• '1' •••••••••••1111, ••••••••• 11 • •••••• ..·············o"

XÍlltDA 'IlOV%IIORtA NQ 1.523.13, bE 23 DI: Oll'rlllllO DE 1997
AlIml dlJpoohiYoI das 1.111 ri' 1.212 • 1.213, lIllbu de
24 ~juJho di 1991, ,di outIU providénciu.

. O PRESmEl'lTE DA RuIDJUCA, no uso dlmibuiçiD lJU" Ibc confere o art. 62 di
Conttitui;fll. &dota. "IUÚ\U MtdldI PtoviI6rla, com!ixÇ& da lei:

Art. I' Ficam restabelecidol o_arts. 34,35 e 98, e·alterJdot os ans. 12. 22, 1S. 28, 29,
30,31, 3R, 39, 45. 47,55,69,94. 9? da Lei n' 1.212, d,c 24 deju!ho d. 1991. com a ..guimeredaçào:

"An.I2. ..

v- : : _ .

b) pessoa tisia,. proprietária ou não, que explom atividade de extr.lÇão minml 
garimpo -. em caráter pennanentc ou temporirio. diretamente ou por intermêdio de prepostos.
t:om ou sem o auxilio de empregados. utiliz.ados a qualquer tit14o. ainda que de forma não
c:ontirwa.. '.'

•••••••u •••••••••••••••••••••••..•••• .

....................................................................................................................

PROJETO DE LErN~ 4.035, DE 1997
(Do Sr. Paulo Paim )

Altera dispositivos do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991, e dá outras providências.

(AS COMISSõES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (~RITO); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, Ir)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. O § 9° do art. 28 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991 passa

a vigorar com as seguintes alterações, suprimindo-se as alíneas lIm u e "r" e

reordenando as demais:

"Art.28 · · ·· ·..·.. ·..· ..
.............................................................................................................
§ 9° ··· · ·· .. ·..·.. ·.. ···· ..·..· ·.. ·· ..· ..

........................................................................
~)·~~ ..~b~~~~ .. ·d~.. ·rérias nào excedentes aQ~ limites da legislação

trabalhista' . ..
f) a import~cia recebida a título de aviso p~évio inde~zad~, férias

indeJ,lizadas, indenizaçào por tempo de servtço e rnderuzaçao a que
se refere o art. 9° da Lei nO 7.238, de 29 de outubro de 1984;

g) a importância recebida a título de incentivo à demissão;

........................................;., .

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.
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JUSTIFICATIVA

o art. 201, § 4" da Constituição, combinado com o art. 195, I e lI, veda
a cobrança de contribuição para·a previdência sobre parcelas não habituais ou
que não se incorporam ao salário. Os abonos e parcelas indenizatórias ou
eventuais não podem, portanto, servir de base de cálculo para a contribuição
previdenciária, pois não repercutem nos beneficios previdenciários nem nos
demais direitos trabalhistas,

A Lei exclui da base de cálculo da contribuição previdenciária as
parcelas habituais devidas a título de ajuda de custo para aquisição de
equipamentos e acessórios de trabalho e Oi título de transporte, alimentação e
habitação, que se configuram em salário-utilidade. Essas importâncias, dada a sua
natureza remuneratória, devem ser consideradas no cálculo do salário de
contribuição, com repercussão no salário de beneficio,

Sala das Sessões. em 10 de dezembro de 1997

LEI fio 9.528, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

Allera dispositivos das Leis nOs 8.212 e
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá
outr3S providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu ~ciono a seguinte Lei:

An. 1° Ficam rest!belecidos os lUIS. 34. 35. 98 e 99, e a11era<!os os lUIS. 12. 22, 25.
28,29,30,31,32. 33. 38, 39, 45, 47. 55, 69, 94 e 97 da Lei nO 8.212, de 24 de jnlbo de 1991, com a
segninle redação:
................................................................................................................................

Art. 28 - Entende-se por salário-de-contribuição:

§ ()D Não imegmm o Slllário-de-conlribuiç5.o p:J.r.l os fins desta Lei. exclusivamente:

a) os beneficios da previdência social. nos termos e limites legais, salvo o salário·
maternidade; >.

~

..--J!eP~M-PTIRS
e) as importâncias:

l. previstas no inciso [ do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Trnnsitôrias;

2. n:lativas ã indeniZ:lç!o por tempo de serviço. anterior a S de outubro de 1988. do
empn::gado não optante peJo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ... FGTS;

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

3. recebidas a titulo da indenização de que lrala o:nt. 479 da CLT;

4. recebidas a titulo da indenização de que trata o art. 14 da Lei nO 5.889, de 8 de
junho de 1973; •

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

........................................................................................................

s. recebidas a título de incentivo à demissão;

. f) a parcela recebida a título de vale-transporte na fonna da
legIslação própria;. '

g) a ajuda de custo. em pnrcela única., recebida e:'lCc!usivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado. na fonna do ano 410 da CLT;

...............................................................................................................

. - .

TíTULovm
Da Ordem Social)

................................................................................................................

PROJETO DE LEI N~ 40036, DE 1997
(Do Sr. Paulo Paim)

CAPíTULOrr
Da Seguridade Social

SEÇÃO I
Disposições Gerais

..................................................................................................................

Altera dispositivo do art. 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de .
1991, e dá outras providências ..

(AS COMISSõES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMtLIA; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, Ir)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 195 - A seguridade social será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos tennos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:

I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o
faturamento e o lucro;

II - dos trabalhadores;

Art. I". O art. 58 da Lei n" 8.713, de 24 de julho de 1991 passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 58, A relação de atividades profissionais e condições de trabalho
prejudiciais à saúde ou à integridade fisica serà objeto de lei específica."

Art. 2". Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3". Revogam-se as disposições em contrário.

..................................................................................................................................
JUSTIFICATIVA

Sala das Sessões, em .10

SEÇÃO III
Da Previdência Social

.................................................................................................................................

................................................................................................................

Art. 201 - Os planos de previdência social, mediante
contribuição, atenderão, nos termos da lei, a:

o artigo 202, II da Constituição exige que as condições especiais de
trabalho que dão direito à apnsentadoria especial sejam definidas em lei. Logo,
não pode a Lei alterar a Constituição, remetendo essas definições para
regulamento a ser baixado pelo Poder Executivo. Além disso, a redação vigente,
que pernúte a edição de regulamento para definir os agentes nocivos para fin~ de

... ..•........••.. ..•.•. .•.......... ..•...............•.•..• .•.•.•.... .....•.... ..... ......•....... .... concessão de aposentado.ria especial contraria a redação do art. 57 da Lei n"

§ 40 O h h b'tu' d d I ti'tul "8213/91 que' exige como manda a Constituição, que a matéria seja disciplinada- s gan os a I ais o emprega o, a qua quer o,' .' ,
serão incorporados ao salário para efeito de contribuição em lei.

previdenciária e conseqüente repercussão em beneficios, nos
,casos e na forma da lei.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - Cem

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA no BRASIL
1988

..........................................................................................................

TÍTULovrn
Da Ordem Social

..............................................................................................................

CAPÍTULO H
Da Seguridade Social

SEÇÃO III
Da Previdência Social

. Art. 202 - É assegurada aposentadoria, nos termos da lei,
calculando-se o benefício sobre a média dos trinta e seis últimos
salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês,
e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários de
contribuição de modo a preservar seus valores reais e
obedecidas as seguintes condições:

I . aos sessenta e cinco anos de idade, para o homem, e aos
sessenta, para a mulher, reduzido em cinco anos o limite de
idade para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os
que exerçam suas atividades em regime de economia familiar,
neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador
artesanal;

II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, após
trinta, à mulher, ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob
condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, defínidas em lei;

LEI 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE
BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

TÍTULom
Do Regime Geral de Previdência Social

CAPÍTULO II
Das Prestações etn Geral

SEÇÃO v
Dos Benefícios

SUBSEÇÃO IV
Da Aposentadoria Especial

Art. 57 - A aposentadoria especial será devida, uma vez
cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver

trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física, durante' quinze, vinte ou 25 anos,
conforme dispuser o regulamento.

* Artigo. "coput': com redação dada pela Medida Provisória n. 1.523-11, de
26/08/1997. .

*O texto deste "caput" dizia:
"Art. 57 - A aposentadoria especial será devida, uma vez

cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver
trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou
25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

* Artigo, "caput". com redação dada pela Lei número 9.032, de 28/0411995"
§ 1° - A aposentadoria especial, observado o disposto no art.

33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100%
(cem por cento) do salário-de-benefício:

* § 1" com redação dada pela Lei número. 9.032. de 28/041/995.

§ 2° - A data de início do benefício será fixada da mesma
forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no
art. 49. .

§ 3° ~ A concessão da aposentadoria especial dependerá de
comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, do tempo de trabalho permanente, não
ocasional nem intermitente, em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o periodo
mínimo fixado.

* § 3"com redação dada pela Lei número 9.032, de 28104//995.
§ 4° - O segurado deverá comprovar, além do ~empo de

trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos,' físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a
concessão do beneficio.

*§ -I" com redação dada pela LCl número 9.032. de 28 0-1 1995.
§ 5° - O tempo de trabalho exercido sob condições especiais

que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou
li integridade física será somado, após a respectiva conversão ao
tempo de trabalho eXCH'cido em atividade comum, segundo
critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e
Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer
benefício. .

*§ 5°acr'fScido pela Lei número 9.032, de 28/041/995.
§ 6° - E vedado ao segurado aposentado nos termos deste

artigo continuar no exercício de atividade ou operações que o
sujeitem aos agentes nocivos constantes da relação referida no
art. 58 desta Lei.

*§ 6° acrescido pela Lei número 9.032, de 28/04//995.

LEI N9 9.52B, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

AlteIa disposiüvos das Leis oOs 8.212 e
8.213, 3IIlbas de 24 de julho de 1991, e dá
ouuas providCocias.

'0 P R E S I D E N T E D A R E ~ Ú B L .I
te

CL:.FaJ;o saber que o Coog=so Nacional dc=la c cu sancIOno a scgwn •
............................................................................................'0 .

Art. 2' Ficam restabelecidos o § 4· do art. 86 e os artS. 31 e 122. e au""'lios os am.
li, 16. 18.34,58.74,75. 86. 94. 96, 102. 103. 126. 130 e 131 da Lei o· 8.213. de 2· de julho de
1991. com a seguiole redação:

.......................................................................................................................

"Ar!. 58. A relação dos agéntcs nocivos químicos, fl$icos. biológicos ou associaçlo
de agentes prejudieiais à saúde ou à iotegridade fisica considerados para flJl$ de coneesslo
da aposeomdoria especial de que trata o artigo anlerior será defioida pelo Poder Executivo.

§ 1ti A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agcntes nocivos será fcita
mediante fonoulário, oa fonoa estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social 
INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais do trabalho expedido por médico do Imbalho ou engenheiro de segurança do
trabalho.
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§ 2° Do laooo téc~ico referido no pllfá~ro anteri~r.deve~ co~ informaçõo
sobre a existência de tecnologia de proteçilo coletIVa que diminua a mteDStdade do agente
agressivo a limites de tolerãncia e recomendaçõo sobre a sua adoção pelo estabelecimento
respectivo. .. -.. ..

§ 3° A empresa que 010 mantiver laudo técmco atualtzado com referencla ~s
agentes nocivos exiSlemes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou ~ue emlUr
documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo
eslaIá sujeiu à penalidade previsu no ano 133 desta Lei.

§ 4° A empresa deverá elabo;'" e manter atualizado perlil profissiogr.ifico
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalbodor e fornecer a este, quando da
rescisão do contrato de, trabalho. cópia autêntica desse documento."

.................................................. .-••• 10 .

...................................................~ ;, .

PROJETO DE'LEi N!! 40038, DE 1997
( Do Sr. Paulo Paim )

Altera dispositivo do art. 86 da Lei ng 8.213, de 24 de julho de
1991, e dá outras providências ..

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇlIO
(ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso Nacional dec:eta:

Art. 1°. O ano 86 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991 passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após
a consolidação das lesões decorrentes de acidente do trabalho. resultar seqüela
que implique:

I - redução da capacidade laborativa que exija maior esforço ou
necessidade de adaptação para exercer"a mesma atividade, independentemente de
reabilitação profissional; .

II • redução da' capacidade laborativa que impeça, por si só, o"
desempenho da atividade que exercia á época do acidente, porém não o de outra,
do mesmo ou inferior uivei de complexidade, após reabilitação profissional."

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

O acidente do trabalho redtlZ a capacidade do trabalhador de executar
não apenas a atividade habitual, mas pode também a sua possibilidade de se

. desenvolver profissionalmente e exercer outras atividades. Isso jllStifica o caráter
indenizatória do auxílio-acidente.

A Lei iguora esse aspecto, e altera a legislação vigente para linútar o
direito ao beneficio. A mudança não pode der acolhida, sob pena de invalidar o
direito do trabalhador á compensação pela perda de sua capacidade plena de
trabalho, devendo portanto ser resgatada a redação original da Lei nO 8.213/91.

Sala das Sessões, em ! 0 IX<.. 5-:c~.....,~" cA d(.~q 1-
-(rÉ" .

De~lU/ L

LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI li'? 9.528, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

Altera dispositivos das Leis n'5 8.212 e
8.213, "",bas de 24 de julho de 1991, e dà
oUtraS providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

An. T' Ficam reslllbelecidos o § 4" do ar!. 86 e os arIS. 31 e 122, e alterados os ans
11,16,18. J4, 58,74,75,86.94,96,102. 10J. 126, 130 e 131 da Lei n' 8.21J, de 24 de julho d~
1991. com a seguinte rednçfio:

••••••••.. ••••• ••• .. •• 600 .

. ~AI7 86. O auxilio·acidente será concedido, como indeni2ilÇão, ao segurado qtWÜlo,
apos consobdação das lesões decorrentes de acidente de qnalquer natur=, resultar seqüelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1° O nUXIlio·acidente mensal corresponderá a cinqüenta por centO do salário-de•
beneficio e será devido, observado o disposto no § 5°, até a véspera do inicio de qualquer
aposent:ldoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2° O auxilio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxilio-doença, independentemente de qualquer remuneraçilo ou rendimento auferido pelo
acidenudo, vedada sua acwnulação com qnalquer aposent:ldoria. \

§ JO O recebimento de salário ou concessão de outro beneficio, exceto de
aposentndoria, observado o disposto no § 5°, 010 prejudicará a continuidade do recebimento
do auxilio-acidente.

§ 4° A perda da audiçilo. em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do
auxilio·acidente. quando. além do reconhecimento de casua.lidade. enne o trabalho e a
doença. resultar. comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia.

§ 5° (VETÀDO)"
.......................................................................................................................
...........................................................................................................................

PROJETO DE LEI N!! 40039, DE 1997
( Do Sr. Paulo Paim)

Altera dispositivo do art. 28 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de
1991, e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 4.035, DE 1997)

O Congresso Nacional decrew

Art. 10. O § 9° do art. 28 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991 passa

a vigorar acrescido da seguinte alinea:

"Art.28 · · • ..
. .
§ 9° · ·· .
.............................................................................................................
z) importância recebida a titulo de auxílio-escola, quando paga ao

empregado para custeio ou ressarcimento de despesas com educaçã~. em
estabelecimento de ensino público ou particular, e ajuda de custo para aqUISição
de material escolar, quando integrantes de cláusula de acordo, dissídio ou

convenção coletiva."

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Embora, por força do artigo 201, § 4° da Constituição, somente os
ganhos habituais possam ser objeto de contribuição, a legislação em vigor não é
clara o suficiente para permitir que o empregador, quando acordada com as
entidades sindicais a concessão de auxilio ou indenização destinado ao
pagamento de despesas com educação com educação do trabalhador, seja

dispensado do pagamento da contribuição ao Instituto Nacional de Seguridade
Social • INSS - incide sobre as remunerações pagas. Mas tais parcelas não têm
natureza habitual, e sim transitória, o que a rigor permitiria que não incidisse a
contribuição sobre as mesmas, em razão do art. 201, § 4° da Constituição.



00692 Quarta-feira 14 DIÁRIo DA CÂMARA DOS DEPtITADOS Janeiro de 1998

É, assim, necessário e possível prever - por meío de alteração à Leí n°
8212/91, a incidência de isenção de contnbuição sobre essas importâncias, à
semelhança das parcelas devidas a titulo de bolsa de complementação
edncacional de estagiário, participação nos lucros e parcelas "in natura" pagas a
título de auxílio alimentação ao trabalhador.

Saladas Sessões, em ';c;-~vC <':599 T.

~-;TJRS

I
LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

...........................................................................................................

TÍTULOvrn
Da Ordem Social

CAPÍTULon
Da Seguridade Social

SEÇÃO III
Da Previdência Social

Art. 201 - Os planos de previdência social, mediante
contribuição, atenderão, nos termos da lei, a:

§ 40
- Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título,

serão incorporados ao salário para efeito de contribuição
previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos
casos e na forma da lei.

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL

LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO
DA SEGURIDADE SOCIAL, INSTITUI
PLANO DE CUSTEIO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO VI
Do Financiamento da Seguridade Social

CAPÍTULOrx
Do Salário-de-Contribuição

Art. 28 - Entende-se por salário-de-contribuição:

§ 9" - Não integram o salário-de-contribuição para os fins
desta Lei,·exclusivamente:
...............................................................................................................................................

x) o valor da multa prevista no § 80 do art. 477 da CLT.
......................................................................................................................................................
. .

PROJETO DE LEI N! 4.040, DE 1997
( Do Sr. Paulo Paim)

Altera dispositivo do art. 69 da Lei OS 8.212, de 24 de julho de
1991, e dá outras providências ..

(AS COMISSCES DE SEGURIDADE SOCIAL E Fl\M1LIA; DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E
DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. O art. 69 da Lei n° 8.:<12, de 24 de julho de 1991 passa a
vigorar acrescido do § 4°:

"Art. 69 .
.............................................................................................................
§ 4°. O ato que determinar o cancelamentos do beneficio sem

publicado no Diário Oficial da União, e dele deverão constar a motivação e o
fundamento legal."

Art. 2'. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.

JU8TlFICATIVA

. .?~ casos de fraude na concessão ou obtenção de beneficio
preVld~n~Ianos devem ser combatidos por toda a sociedade. Por isso, é
nece~san~. ~ue, sempre que tais casos ocorram. Se a Administração
PreVldenctana, fi? le~tímo dever de rever Oi. atos ilegais ou fraudulentos, pode
~~elar beneficIOS Ja concedidos, por outro lado deve também motivar e
Justificar o seu ato, para que não haja abusos.

LEGIS~ÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N'" 9 .528, DE 10 DE DEZE!lBRO DE 1997

AlIem dispositivos das Leis o's 8.212 e
8.213, ambas de 24 de J'uJho de 1991 e dá
outras providEncias. '

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço s>ber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciooo a segninte Lei:

An. I' Ficam ~lecidos os arts. 34, 35, 98 e 99, e alterados os ans 12, 22, 25
2&, ~9, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 45. 47, 55, 69, 94 e 97 da Lei o' 8.212, de 24 deJ'olho de i991 com ~
segwnle redação: •

................................................................................................_ .
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"M 69. o Ministério da Previdencia e Assisténcia Social e o lnstilUlO Nncioll31 do'
Seguro Social - INSS manterão progtama pcnnancnte de revisiD da co=s!o e da
manuteoção dos beneficios da Previdencia Social, a fim de ap= irregubridades e falhas
existentes.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nncioll31 decreta e cu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Ficam restllbclecidos os arts. 34, 35, 9g e 99, e altcmlos os:uts. 12, 22, 25.
§ 1° Havendo indício de im:guIaridade na concessão ou na m:iílutenÇão de 2g, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 45, 47, 55, 69, 94 e 97 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, com a

beneficio, a Previdencia S<Jcial notificar.i o beneficiário para apresentar defesa, provas ou . seguinte redação:
documentos de que dispuser, no prnzo de trinta dias.

§ 2° A notificação a que se refere o par.ignúo anteri~r far-se-á por via postal com
aviso de recebimento e, não comparecendo o beneficiário nem apresentando defesa, será
suspenso o beneficio, com notificação ao beneficiário por edital resumido publicado uma
vez em jornal de circulaçJo na localidade.

§ 3° Decorrido o prazo concedido pela notifi~ postal ou pelo edital, sem que
tenha havido resposta, ou caso seja considerada peia Previdõncia S<Jcial como imuJiciente
ou improcedente a defesa apresentada. o beiteficio será cancelado, dando-sc conbccimento
da decisão ao beneficiário.fl

PROJETO DE LEI N! 4.041, DE 1997
( Do Sr. Paulo Paim )

Altera dispositivo do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 3.760, DE 1997)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. O § 2° do art. 31 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art.31 .

§ 2°. Entende·se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição
do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos não relacionados direta ou indiretamente com as
atividades normais da empresa, tais como construção civil, limpeza e
conservação, manutenção, vigilância e outros, independentemente natureza e da
forma de contratação.

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A precarízação das relações de trabalho prejudica de maneira
irremediável o trabalhador, que se toma mais frágil às pressões dos
empregadores. Isso é muito mais grave no caso da cessão de mão-de-obra, onde
quem responde pelo vinculo empregaticio não está em contato diretp com o
trabalhador. Por isso, a cessão de mão-de-obra deve ser restrita às situações onde
a atividade não seja relacionada às atividades normais da empresa, mas apenas
auxiliares.

Sala das Sessões, em JO c/J.~ cú. Jqqf.

~-Fr~
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI 1<9 9.528, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

Altera dispositivos das Leis n's 8.212 e
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

~ ; _ .
Art. 3 I. O contratante de quaisquer serviços executado. mediante cessio de njlo

de-obra, inclusive em regime de tmbalho temporário. responde solidariamente com o
executor pelas obrigações deconentcs dcsta Lei, em relação aos serviços prestados, exceto
quanto ao disposto no ar!. 23, não se aplicandc, em qualquer hipót=, o beneficio de
ordem.

§ 211 Exclusivamente para os fins desta L.:i, entende-se como cessão de Jnão..dc.-obra
a colocação à disposição do contratante. em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades nonnais da
empresa. quaisquer que sejam a natureza e <1 fonua de contratação.

....-_ .

PROJETO DE LEI N! 4.042, DE 1997
(Do Sr. Paulo Paim)

Altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e
dá outras providênicas.

(AS COMISSõES DE TRAB.!\LHO, DE lIDMINISTRAÇllO E SERVIÇO POBLICO; E
DE CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇllO (ART_ 54) - ART. 24, II)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1°. O art. 453, da CLT passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 453 .
Paràgrafo único. Na aposentadoria espontânea de empregados das

empresas públicas e sociedades de economia mista é premitida sua readmissão
desde que atendidos aos requisitos constantes do art. 37, inciso XVI, da
Constituição, e condicionada à prestação de concurso público."

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

O art. 3° da Lei nO 9.528/97, resultante da conversão da Medida
Provisória n° 1.596-14/97. altera o art, 453 da CLT, de modo a obrigar a extinção
do contrato de trabalho quando o trabalhador reqneira a aposentadoria

proporcional. Além de inconstitucional- pois fere o principio da isonomia: essa
obrigação é descabida, pois não se pode por meio de lei prejudicar o ato jurídico
perfeito que é o contrato de trabalho. A extinção do contrato de trabalho somente
pode se dar por vontade das partes ou por culpa de uma delas, nunca por lei. O
requerimento e gozo de IUD direito assegurado pela Lei - a aposentadoria - não
pode dar causa a esta extinção, e esse é o entendimento de grande parte do Poder
Judiciário, a quem cabe interpretar o direito.

Sala das Sessões, em 40 {l2.Jq=r.

7&~~~d~MJAIM PTIRS

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOSLEGISLATIVOS-CeDI

LEI li9 9.528, DE la DE DEZEllBRO DE 1997

Altera dispositivos das Leis nOs 8.212 e
8.213, ambas de 24 de julho de 199.1, e dá
outras providências.
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o PRE$IDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c eu sanciono a seguinte Lei:

Art. I" Ficam restabelecidos os llIts. 34, 35, 98 e 99, e altemlos o, arts. 12, 22, 25,
28,29,30,31,32,33,38,39,45,47,55,69,94 e 97 da Lei n" 8212, de 24 de julho de 1991, com a
seguinte redação:

..........................................................................................................

Art. 3' Os arts. 144,453,464 e 465 da Consolidação das Leis do TIllbalho (Dêemo
Lei n' 5.452, de I" de nÍaio de 1943) passam. vigorar com a seguinte tcdação:

"Ar!. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido
em virtude de cláusula do contrato de tr.tbalho, do n:gulamento da empresa, de convenção
ou acoldo coletivo, desde que nio excedeute de vinte dias do salário, nio integratão •
temunetaÇão do emptegado para os efeitos da legislação do tr.tbalho.~

"Ar!. 453..._ ••••_ ....•.•••••._ ..•.........•.•.•••..•.•..•••.•.•••..••••....••......••••••_ •.•.•..•..•••_ ••..
§ I' Na aposentadoria espontánea d~ emptegado' das empn:sas públicas e

sociedades de economia mista é pennitida ,ua readmissio desde que ateodidos aos
requisitos constantes do art. 37, inciso XVI, da Constituição, e condicionada à p[estação de .
concurso público.

§ 2G O ato de concessão de beneficio de aposentadoria a empregado que Dia tiver
completado' trinta e cinco anos de serviço, se homem, ou trinta, se mu1hcr, importa em
~~do~ncwoemp~~ticio~

"Ar!. 464......•....••••..•...••••••..........................•.••••..........••.•....•.......•.•••.••••_ •••••••.•......
Parágrafo fuúco. Terá força de n:cibo o comprovaote de depósito em conta bancária, 

aberta para esse fim em nome de cada. empregado. com o cOnsentimento deste, em
estabelecimento de crédito próxima;" local de trabalha."

"An. 465. O pagamento dos salários será efetuado em dia útil ena local do trabalho,
dentrO do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando
efetuado por depósito em conta banc3ri~ observado o disposto no artigo anterior."

o Congresso Nacional decreta:

Art. I". O art. 34 da Lei na 8.213, de 24 de julho de 1991 pas:m a

vigorar com a seguinte redação:

"Art. 34 .
. .

ii·~·~;;··~·~··d~~;;;~..~~gurados, os sa1ários-de-conlnbuição referentes

aos meses de contribuições efetivamente recolhidas."

Art. 20 • Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3". Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

A nova redação dada ao art. 34, II da Lei de Beneficios pela Medida
Provisória estabelece o cômputo do auxílo-acidente no cálculo do salário de
beneficio. Essa medida é compensatória da inclusão do auxílio-acidente no
salário de conlnbuição, proposta pelo art. ~1. No entanto, tanto essa medida
quanto aquela se constituíem em absurdos, pois a parcela - paga pela Previdência
Social· não tem natureza salarial, e não pode sofrer a redução por força de uma
contribuição compulsória destinada ao custeio do próprio beneficio (que, como os
demais, é de natureza previdenciária) nem .servir de base de cálculo para qualquer
beneficio.

............................................................................................................

........................................................................................................

MEDIDA PROVISORIA N9 1.596-1.(, DE la DE NOVEMB'RO DE· 1997

Altera dispositivo, <lu Leis n's 8.212 e 8.213, ""bas de
24 de julho de 1991, edá outr.IS JlrO"ÍdêncW.

PTIRS-

o PRESIDENTE DA REPÚBLI~ no uso da atribuição que ibe confere o m. 62 da
Constituição. adota a seguinte Medida Provisória.. com força de lei: .

An. I' FiC3ll1 ~e1ecido, os ..... 34, 35, 98 e 99, eaJimdos os ..... 12, 22, 25, 28,
29, 30,31, 32, 33, 38, 39, 45, 47, 55, 69, 94 e97 da Lei ti- 8.212, de 24 de julho de 1991, com •
.tegUintc redação:

"An. 12, " _, , , , _..,.•..- .

v- .....................................................................................................................•......:.....

b) a peM<Ja fisica, prop1Íewía <tU não, que explOla atividadé de~ mineral.
garimp<> -, em caráter permanente oU'1Õlnporário, diretal!lCllle <tU por intemtédio de prepostOS,= sem o auxilio de empregados, UliJizados a quaiquer titulo, ainda que de fo.ma não

§ S! O dirigente sindical mantém, durante ó exercicio do mandtto eletivo, o mesmo
enqtwlramenta no Regime Gera1 de Previdência Social-RGPS de antes da investidura.~
.......................................................................................................
.....................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N! 4,043, DE 1997
( Do Sr, Paulo Paim )

Altera dispositivo do art. 34 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, e dá outras providencias.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (~RITO E ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54) .. ART. 24, Ir)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

LEI 119 9.528, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

Altem dispositivos das Leis n's 8.212 e
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CongteSso Nacional decn:ta e eu sanciono a seguinte Lei:

Ar!. 2' Ficam restabelecidos o § 4" do art. 86 e os arts. 31 e 122, e altctados os arts.
11.16,18.34,58.74,75,86.94,96,102.103.126,130 e 131 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de
1991. com a seguinte redação:

..........................................................................................................................................................

"Art. 31. O valor mensal do auxilio-acidente integra a salário-de-contribulção. para
fins de c:ilculo do salário-de-beneficio de qualquer aposentadoti.. ob,ervado. no que
couber. o disposto no an. 29 e no an. 86, § 5".~

"An. 34. As contribuições sociais e outras impottâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou nã<t em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou nã<t de
parcelamento. ficam sujeitas aos juros equivalentes li taxa referem:ial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia~ sEt.IC, a que se refere o an. 13 da Lei n" 9.065, de 20 de
junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizmlo, e multa de mora, Iodos de caráter
irrelevável.

Parâgrafo uruco. O percen!W1l' dos jtiros 'moratórios relativos aos meses de
vencimentos ou pagamentos das contribulçães corresponderá a wn por cento.~



IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Deputado Nilson Gibson.
O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun~

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a crise voltou a se agravar e rea~

cende o debate sobre a desvalorização do real. A
crise na Ásia continua. Arrastadas pela queda da
Bolsa de Hong Kong, que despencou 8,7% por cori
ta do an"úncio de falência de um Banco de Investi
mentos - o Peregrine Investiments Holdings, maior
banco de investimentos da ex-colônia inglesa - e
urna alia dos juros fizeram o Governo Fernando Car-

.doso (ateu) - entre parênteses - pensar em nõvas
medidas fiscais. No Brasil, as ações seguiram Wall
Street: o índice de São Paulo caiu 7,42%, muito em
bora tenha fechado com valorização de 1,19%.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputad()$';"'ã;"crise
dos mercados asiáticos -que sacudiu o mundo nos
dois últimos meses do ano passado - fez a dívida em
dólar do Governo Fernando Cardoso atingir o mais
alto nível desde a implantação do PJario Real. Pa
péis cambiais já representam 15,1% do total de títu
los do Tesouro Nacional e do Banco Central em po
der do mercado.

. A solução, infelizmente, é oi implantação da
desvalorização do real, não há outra solução. A dívi
da interna brasileira é gigantesca e cresceu assusta
doramente nos últimos meses, depois do Plano
Real, não chega a ser novidade. A surpresa é que
quase um terço do volume de 220 bilhões de reais,
ou seja 67,6 bilhões, vencem até março deste ano. A
dívida mais que dobrou desde 1995, e o prazo mé
dio dos títulos encurtou pela metade.

Segundo o Tesouro Nacional, do estoque de
106 bilhões de reais de títulos da dívida do Governo
,Fernando Cardoso em poder de investidores, aproxi
madamente a metade t'3rá que ser rolada até março,
e boa parte tem resgate programado para fevereiro,
quando os leilões de títulos envolverão um rnontante
de cerca de 24 bilhões de reais. O problema é difícill

Sr. Presidente, essa concentração de venci
mentos deve dificultar a redução mais abrupta das
taxas de juros. Os efeitos para a economia serãv
sentidos em breve. A manutenção das atuais taxas
astronômicas de juros pode aumentar a inadimplên
cia e tomar mais seletiva a concessão de créditos
pelos bancos.

Para medir impactos e conseqüências da.
equação explosiva, a mais importante, data venla, é
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O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Fin~ a relação entre as reservas do País e o estoque da
da a leitura do expediente, passa-se ao dívida. A partir desta conta, é possível saber a Iiqui

dez do Brasil, sua capacidade de honrar seus com
promissos.

Em 1995, a relação entre reserva e dívida in
terna era de 6,2%; em 1996, de 4,3%, e, no ano
passado, passou para 24%. Dois fatores contribuí
ram para piorar o quadro: primeiro, as reservas caí
ram por conta do ataque especulativo e, segundo, a
dívida aumentou muito.

O risco é que a economia brasileira fique sujei
ta a, novo ataque especulativo e, realmente, outro
'ataque poderá ter efeitos dramáticos.

Sr. Presidente, referi-me a conta explosiva e fiz
um quadro mostrando:

Uma conta explosiva: '
Dívida interna, 220 bilhões de reais;
Vencimento de janeiro a março, 67,6 bilhões

de reais;
Volume de reservas, 52 bilhões de reais;
Relação reservas/dívida, 24%;
Prazo médio dos títulos, 4 meses.
Lançar mais títulos cambiais até poderá ser

uma boa saída, mas seria como acabar de sacra
mentar nossa fragilidade. É corno apertar ainda mais
a corda no pescoço. A outra saída seria tentar pa
péis pós-fixados, ou seja, que não projetam um ga
nho fixo, variando no período. O problema é que o
Presidente Fernando Ca~oso não deseja, de forma
alguma, dar a impressão de· que a inflação voltou
com força e para acalmar a fome de lucros do mer
cado financeiro teria que dar a mão à palmatória e
lançar novamente quantidades expressivas de títulos
pós-fixados.

Caso o real seja desvalorizado em relação ao
dólar, a economia argentina sofrerá grande impacto,
porque 30% das exportações daquele se destinam
ao Brasil. Restaria à Argentina. a opção de buscar
outros importadores para suas mercadorias, embora
com preços mais baixos, e isso terá reflexos negati
vos na balança comercial. Outra opção será o aban
dono do cambio fixo, no qual um peso vale um dólar,
ou a criação de novas tarifas de importação, o que
afetará os acordos no âmbito do Mercosul.

A situação é difícil. A fragilidade do Brasil é
imensa e a euforia da imprensa em tom de campa
nha pela reeleição de Fernando Cardoso é comple
tamente irresponsável. As linhas básicas da política
econômica do Presidente Fernando Cardoso' estão
definidas e são semelhantes à resposta à crise do
México: manutenção da ancora cambial, juros eleva
díssimos e contenção do mercado intemo com ele-
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v~dos sacrifícios para a atividade produtiva. Em
1995, tivemos um ajuste no cambio de 5,7% e a in
trodução do regime de minibandas. Agora, nem isso!

O Presidente Femando Cardoso, que vinha
ajustando o cambio em 0,6% ao mês, passou para
0,7%. Os juros novamente são os mais elevados de
toda a economia internacional. A armadilha de anco
ra cambial e juros elevados é muito pesada para o
Brasil.

Sr. Presidente, os abalos em Hong Kong, data
venia, têm impacto imediato sobre os EUA e de al
guma forma colocam sob suspeitas todas as econo
mias onde vigorem sistemas de ancoras cambiais,
como o Brasil e a Argentina.

A crise da Ásia já é mais grave do que foi a cri
se do petróleo e se aproxima a passos largos da
gravidade da crise de 1929, a grande depressão
americana.

Sr. Presidente, a crise do sudeste asiático não
é apenas financeira, é de fundamentos econômicos,
camo nos anos 70, quando todos os países depend
entes do petróleo tiveram que fazer profundos ajus
tes internos. Hoje, entre 70 e 80% dos recursos do
mundo são administrados no eixo Nova Vork - Bos
tono E, pelo visto, os gestores decidiram retornar
com o dinheiro para casa, porque os juros america
nos só caem. Não foram os únicos. Os europeus
também estão levando o dinheiro de volta p~ra casa.
O Brasil está na situação de uma família em que o
chefe da casa perde o emprego. Agora, é preciso
apertar o cinto, porque vai ser uma fase difícil, e se
preparar para o futuro que poderá ser melhor.

Agora, o Brasil eslá no meio do furac~o,mas, a
verdade é que neste ano ainda teremos o recrudes
cimento da crise por várias vezes. A opção pela des
valorização do real frente ao dólar deve ser reexami
nada e implantada imediatamente para evitar o caos
e a desordem no Brasil.

Oportunamente, voltaremos ao assunto.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di

vulgação do nosso pronunciamento no programa A
Voz do Brasil e no jomal Hoje na CAmara.

A SRA. DALILA FIGUEIREDO (PSOB ~ SP.
Sém revisão da oradora.) - Sr. ·Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é estarrecedor o que ultimamente
se tem visto na televisão brasileira. Não mais ape
nas sexo e violência tomaliim o lugar do lazer sau
dável, advindo de Pf09ramàs de conteúdo educativo,
cultural e artístico.

Por último, tem prosperado certo tipo 'de humor
pervertido, que se compraz em expor mazelas físi
cas, pr;oblemas de relacionamento, dores morais,

como que transformando o sofrimento humano em
atração de circo.

A julgar pela falta de senso ético, parece que
se caminha em direção linear oposta aos avanços
da tecnologia, ao nível dos recursos cênícos, aos re
quintes de produção disponíveis. Sequer o chamado
horário nobre, em que os índices de audiência so
bem às alturas, quando em tese, portanto, não se
precisaria desses chamarizes, sequer o horário no
bre, repito, é poupado. A competição entre as emis
soras por mais telespectadores e, portanto, por mais
·patrocínio, em vez de beneficiar a qualidade, deu lu
gar a uma guerra selvagem e mercenária.

Mas, Sr. Presidente, fiquei perplexa mesmo foi
quando abri a revista IstoÉ e tive a oportunidade de
me deparar com um anúncio absurdo da empresa
Du Loren, que, sem dúvida nenhuma, mostra dois
homens na prática de estupro. Essa revista, Sr. Pre
sidente, esse anúncio da empresa Du Loren ainda
traz em letras vermelhas; "Legalizem logo o aborto,
não quero ficar esperando". Chegamos ao fundo do
poço, Sr. Presidente. Ternos que propor um boicote
à compra de todos os produtos Du Loren, uma em
presa que não respeita a dignidade da família, que
não respeita a dignidade da mulher, que está banali
zando a sociedade, que divulga o estupro, amarran
do-o à proposta de legalização do aborto.

É CQntra isso que esta Casa tem de agir. Te
mos de seguir o exemplo da Itália, que reuniu as
emissoras de televisão para auto-regulamentarem
seus programas, impedindo, com isto, que a família
fosse aviltada das 7 às 22 horas.

Não podernos deixar de protestar nesta Casa,
Sr. Presidente, e devemos procurar seguir o cami
nho do Secretário-Geral de Direitos Humanos, Dr.
José Gregori, que não só protestou contra o anúncio
da Du Loren, mas também entrou com urna repre
sentação no Conar.

A nudez na televisão e anúncios que agridem a
moral só vêm contribuir para a destruição da célula
mais importantes da sociedade, a família, exatamen
te o que precisamos resgatar.

Sr. Presidente, como mulher e como mãe me
senti afrontada diante do anúncio e corno Deputada
quero manifestar meu repúdio e pedir a toda a socie
dade brasileira que boicote a compra dos produtos
Du Loren.

O SR. AIRTON DIPP (BlocolPDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, já há alguns anos, a região da produção no
norte do Rio Grande do Sul, através do Conselho de
Desenvolvimento Regional, vem buscando viabilizar
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uma alternativa para a roui,do Mel'C9sul, de modo a A primeira delas se refere à gestão da Pr~vi-
interiorizar a malha rodoviária do Rio Grande do Sul, dência Social. A emenda do Senado insiste na ges-
Santa Catarina e Paraná, ligando a cidade de São tão imperialmente estatal, 'federal. Minha posição e a
Paulo a Buenos Aires. do Partido dos Trabalhadores é a de que a gestão

Recentemente, fatos novos, como a constru- da Previdência deve ser dividida com a sociedade ci-
ção da ponte São Borja-Santo Tomé e o incremento vil, trabalhadores, empresários e aposentados, no
das relações comerciais entre os países do Merco- que chamamos gestão social, como consta da nossa
sul, levaram a Universidade de Passo Fundo, a Pre- emenda. Dessa forma, o Governo estará realmente
feitura Municipal, juntamente com o Conselho Regio- representado, mas não estará solitariamente repre-
nal, a retomarem iniciativas para mobilizar a comuni- sentado, como ocorre atualmente.
dade e conscientizar o Governo do Est~do do R~o A segunda questão importante é adotar um sis-
Grande do.Sul e o Governo :ederal d~ I~portânc~a tema homogêneo na previdência básica no Brasil,
de Concretizar essa altematlVa rodovlána. No RIO um sistema que inclua todos os setores, inclusive
Grande do Sul se utiliza as BRs-285 e 158. magistrados e militares. Não há o menor sentido em

Como demonstram as estatísticas, houve in- que magistrados e militares permaneçam com siste-
cremento no comércio do 'Mercosul. Desde 1993 até mas diferenciados.
esta ds:ta, as relações comerciais entr~ o Brasil e es- A terceira questão refere-se aos fundos de
ses pall:~es a~~ntou em t?r~o de seiS .vezes, pa~- pensão. Eles precisam ser incentivados e precisam
s~ndo de 1 bt~h~o e 320 ~llhoes de reais para 7 bl- ter uma legislaÇão clara, porque realmente,p,9.m uma
Ihoes e 305 milhões de reais. previdência complementar _e estendida a todas as

C? fl~:co ~e yeículos de carga~ s.r. ~residente, categorias do Brasil, não só às grandes empresas
teve ,Significativo IOc~mento nas, pnnclpals aduanas capitalistas e grandes empresas estatais - eles po_
ou cidades da fronteira. Urugualana passou de 58 dem ser um elemento importante de estabilidade,
mil p~ra 1~9 mil; Porto Xavi~r, de 1 mil.e 720 para tanto para as famílias de classe média como para
13 mil; e LIVramento, de 10 mil para 16 mil. trabalhadores e~pecializados, e ainda podem ser um

Por isso, no próximo dia 17 de janeiro, na Uni- elemento de dinamização endógeno da economia
versidade de Passo Fundo, será realizado fórum brasileira.

pa!R ~ebater com a comun~a~e a importância da i~: A quarta questão fundamental a ser levantada
tenonzação da malha rodovlána de acesso ao~ pai é o limite da previdência básica. Tínhamos consegui':
s:s do Mercosul. O evento con~rá com a ~rtlCl~- do com uma emenda do Partido dos T~balháCiJores,
çao ~ ~resentantes dos meios de co":,unlcaçao, apoiada por outros partidos, que o limite da previ-
dos slndl~!OS de transporte e dos Prefeitos dessa dência básica fosse de dez salários mínimos. b Se-
grande regtao. nado passou o limite de dez salários mínimos para

E~per~mos, que com esse trabalho, que tem à 1.200 reais. Já que hoje esse valor corresponde a
frente. a ~n1versidade de Passo F~ndo, possamos dez salários mínimos, aparentemente não haveria
conscientizar o G?ve~ Fed~ral a fim de que a rota maior importância. Mas na verdade há, porque não
do Me~ul pelo Inteno~ do RIO ~rande ~o Sul, San- está claro o critério a ser adotado para corrigir esses
ta Catanna e Paraná seja concretizada ainda no ano 1 mil e 200 reais, e, a meu ver, está estabelecido um
de 1998. horizonte de achatamento do teto da previdência bá-

O SR. EDUARDO JORGE (~locoIPT - SP. sica, o que é altamente pernicioso para os trabalha-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e dores e para a classe média no Brasil.
Srs.. Depu~dos, com a. instalação da Comi~ã~ Es- Nossa sugestão, portanto, é a de resgatar a
peClal destlna~a a analisar ~ eme.nda const~uclonaJ idéia que já havia sido aprovada na Câmara para
que trata do slst~ma de preVidência no Brasil, qu~ro que o limite da previdência básica seja de dez salá-
chamar a atençao da C~ para alg~ns pontos Im- . m' 'mos e não 1 mil e 200 reais.
portantes da proposta onglnal do Partido dos Traba- nos 101 • _ ,

Ihadores e que a meu ver devem ser resgatados. Tal Finalmente, a qUinta questao que considero
propo~ta já esteve em discussão na Câmara dos crucial: a serem mantidas as reg,ras atuais estabel~

Deputados, há algum tempo, e se por acaso eu for o cidas pela emenda do.~n~do, slm'plesment~ combl-
representante do PT nessa Comissão, pretendo re- nando tempo de contnbulÇao com Idade mínlfn~, se-
lançar a discussão sobre essas questões entre ou- rão violentamente penalizados os setores mais p0-
tras. bres da população, tais como trabalhadores rurais,
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empregadas domésticas, peão de construção civil e que ainda não o fizeram para que também batam às
trabalhadores que recebem salário mínimo. . portas da Justiça. Seus filhos têm, sim, o direito de

O que queremos resgatar é que, para se deter- serem matriculados numa escola pública. O Con-
minar o patamar, seja feita a combinação de outros gresso Nacional não pode se omitir diante da sim-
fatores, quais sejam, tempo de contribuição, idade pies resolução que saiu da cabeça de uma secretá-
mínima e renda, de maneira que os trabalhadores ria e criou esse tipo de discriminação, deixando mi-
mais pobres tenham menor grau de exigência, no Ihares de crianças fora da escola, a despeito da ban-
que se refere ao tempo de contribuição e idade míni- deira do Govemo: "O Brasil quer toda criança na es-
ma. Os trabalhadores de classe média, uma exigên- cola".
cia maior, e os trabalhadores com renda mais eleva-:- O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocoIPCdoB - CE.
da ainda, como por exemplo os setores de elite, do Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
serviço civil, militar, judiciário·e mesmo da iniciativa Srs. Deputados, gostaria de tratar brevemente das
privada, tenham exigências maiores quanto à idade convocações extraordinárias do Parlamento brasilei-
mínima e ao tempo de contribuição. ro. Ninguém sabe ao certo em qual termo empregar

Essa é uma emenda crucial, sobre a qual es- aspas: extra ou ordinária.

pero q~e.~aja sé~ discussão na Comissão. Na mi- É preciso destacar que elas servem, como tem
nha OplnlaO, ela.nao deve apenas bater o mart~o fartamente divulgado a mídia brasileira, de solução
numa emend~ onun~8: do S~nado num process~ tão de caixa para as dívidas dos Parlamentares pelo
complex~, mas propICIar o diálogo entre os part~os País afora. São sobretudo mecanismo pelo qual o
qu~apólam o Gov~mo, para que possamos analisar Govemo, em curto espaço Héttempo, impõe sérias
o rito das qu~toes e~ pauta. mudanças na Constituição, ou em projetos de lei or-

Era o que tinha a dizer. . dinária, a exemplo do que tramita no Senado relAtivo
_ O SR. JOSÉ COIMB.RA (PTB - SP. Sem revl- ao contrato temporário de trabalho, ou em leis com-

sao do orador.) - Sr. Presidente, Sra~. e Srs. .Depu- plementares geralmente em prejuízo do povo. Essa
tados, ~uando soube ~a campanha O Brasil ~uer é a marca das convocações extraordinárias do Con-
toda cnança na escola , confesso que me entuslas- gresso Nacional e dos Parlamentos Estaduais.
mei. Disse a mim mesmo: "Até que enfim o Governo .
tomou uma iniciativa que a sociedade exigia há mui- Ao final do ano de 1997, o Governador Tasso
to tempo" Jereissati convocou a Assem.bl~ia ;egi~latr.t:a do ~s-

Esperava que 1998 fosse um ano especial tado do.~ará. Co~ q~al objetivo. extInguir órgaos
para a criança, o adolescente e o estudante deste da admInistração publica estadual. Com que argu-
País. No entanto, com muita tristeza, confesso, as rnc:nto? O mesrTl? usado pelo Gove~ F~':SI, o~
últimas ações da Secretaria de Educação do Estado seja, de que precIsa e~x~gar a máqUIna admlnlstratl-
de São Paulo convenceram-me de que essa campa- va, conter os gastos publlcos. _
nha é enganosa, cujo objetivo Jião é aquele que eo- Vejam V.Exas. o que faz o Govemo do Ceará:
parávamos, basta ler os jomais de ontem. Cinco mil no terceiro dia da convocação extraordinária, foi
pais de alunos entraram com ações na Justiça para aprovada a extinção da imprensa oficial do Estado.
garantir uma vaga na escola pública. Não existe mais imprensa oficial no Estado do Cea-

E sabemos que, se cinco mil pais entraram rá! As publicações do Governo e do Poder Judiciário
com ações na Justiça, mais de 50 mil crianças estão ficarão sob a responsabilidade de uma empresa con-
fora da escola. tratada, que terá o privilégio de dispor de informaçõ-

Não é possível que uma simples resolução da es que não chegam.ao ~n~imento d~ população,
Secretaria de Educação proíba a matrícula da crian- com certeza um amigo do reI ~ue as utIlizará de for-
ça mais pobre apenas porque ainda não completou ma esperta ou retardará a edição do Diário e;mclal
sete anos. Sabemos que os alunos mais abonacfos ao seu bel-prazer, talvez desprezando dados Impor-
são matriculados na esCola particular antes dos sete tantes do Poder Executivo que interessam ao Esta-
anos, até porque essa é a orientação do Plano Na- do e ressaltando particularidades do setor privado.
cional de Educação, que não vale para o pobre do Mas não só a IOCE deixou de existir. Extin-
Estado de São Paulo. guiu-se também um órgão da aaministração pública

Portanto, registro o meu protesto contra essa ligado à Secretaria de Indústria e Comércio: a Com-
discriminàção, a minha solidariedade aos pais que panhia de Desenvolvimento do Ceará, por meio do
entraram COI11 ações na Justiça e o estímulo àqueles qual o Govemo do Estado contratava os funcionários
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do Sistema Nacional de Empregos - SINElCeará. E O descumprimento, segundo o projeto por mim
por que extinguir esse órgão, Sr. Presidente? apresentado, dentro das determinações previstas na

Porque é o órgão que faz pesquisas sobre a lei, ficam sujeitos os infratores a: pena de reclusão
evolução de empregos em Fortaleza. Os dados obti- de 5 a 10 anos para médicos e pesquisadores que
dos pelo Sina pelo método científico de apuração participarem do experimento e suspensão dos res-
demonstraram que o festival de propaganda do Go- pectivos registros profissionais por igual período e
vemo em tomo da geração de emprego - transferên- encerramento das atividades no território nacional da
cias de fábricas que buscam lucro fácil por intermé- pessoa jurídica que patrocinou o projeto.
dio da mão-de-obra barata; incentivos espetacula- Ante a iminência da realização de clonagem de
res, principalmente no interior do Estado - não resul- seres humanos, cerca de 19 países do Conselho da
tou em geração de emprego capaz de resolver o Europa assinaram, ontem, um protocolo que se com-
drama do Ceará. promete a criar leis proibindo tais experimentos.

Portanto, aquele órgão precisava ser extinto Em Moscou, o Instituto de Pesquisa em Gené-
por maio de um golpe na Secretaria de Indústria e tica Molecular fez um apelo dramático aos seus par-
Comércio. E assim fez o Govemador no tempo re- lamentares no sentido de que proíbam a clonagem
corde de três dias. S.Exa. foi além: acabou com a de seres humanos para salvar a humanidade.
Sedap, principal exportador de lagosta do Estado, li-
gado à pesca do camarão e outros tipos de pesca, E a Alemanha, ainda aterrorizada pelas /em-
tanto marítima quanto interior. O Govemo extinguiu branças do nazismo, considera o próprio texto do
o único órgão que tratava da pesca no Estado do protocolo do Conselho da Europa muito fraco e res-
Ceará. E mais: também dissolveu o órgão ligado à trito.
pesquisa agropecuária, ou seja, não há mais pesqui- A clonagem humana, Sr. Presidente, por si SÓ,

sa agropecuária no Estado do Ceará. pode estimular alguns aventureiros ao desenvolvi-
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - No- mento de -novas- teorias de raças superiores e de

bre Deputado Inácio Arruda, enquanto o Governador outras bestialidades que a humanidade ainda não
do Ceará acaba com os órgãos estaduais, o relógio esqueceu.
acaba com seu tempo. Pediria a V.Exa. que finali- O Brasil, cuja população pobre, segundo CO:lS-

zasse o seu pronunciamento. ta, já serviu de cobaia para testes de novos medica-
o SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, pa- mantos de laboratórios inescrupulosos, não pode fi-

rece-me que o nosso relógio é mais severo do que a car na expectativa de médicos e pesquisadores usa-
caneta do Governador. rem mulheres em clínicas multinacionais ou não, em

Sr. Presidente, concluo dizendo que é impossí- experimentos dessa natureza.
vel, num Estado como o nosso - tem lá um parque Pelo exposto, espero contar com o apoio dos
pesqueiro, uma indústria pesqueira -, liquidar um ór- nobres colegas para que possamos, a exemplo da
gão que trata desse assunto nO Estado do Ceará e preocupação do mundo civilizado, dos cientistas sé-
depois fazê-lo com o único órgão que trata da pes- rios e honrados, proibir a clonagem de seres huma-
quisa agropecuária no nosso Estado! É brincadeiral nos vivos ou mortos, não permitindo que esse Ia-
Querer enxugar, dessa forma, a máquina administra- mentável experimento venha a ocorrer neste País.
tiva é querer liquidar com a capacidade, inclusive, de O SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA. Pronun-
desenvolvimento do nosso Estado. cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e

Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Parlamentares, há algum tempo tem repercutido
O SR. ALDO REBELO (BIoco/PCdoB - SP. na imprensa a opinião favorável de vários mem-

Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, como so- bros eminentes da política brasileira a assuntos
bre a crise da Ásia eu já havia me pronunciado no polêmicos. O Superior Tribunal de Justiça concluiu
dia de ontem, quero, ao ensejo deste momento, co- pela redução drástica de pena mesmo para crimes
municar à Casa a apresentação de um projeto de lei hediondos. O Ministro da Justiça Iris Rezende e
de minha autoria proibindo, em todo o território na- outros políticos manifestaram pela legalização do
cional, qualquer experiência ou tentativa de inter- jogo do bicho e dos cassinos. A primeira dama
venção cujo objetivo seja o de criar um ser 1"11 ''1l8no Ruth Cardoso voltou a defender explicitamente a
geneticamente idêntico a outro vivo ou morto. Por-' descriminalização do aborto e atribuir ao Estado a
tanto, o nosso projeto proíbe a clonagem de seres obrigatória assistência a tOdas as mulheres desejo-
humanos. sas de praticar abortamento.
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Posição ilustrativa de uma tendência perigosa de pena para praticantes de crimes hediondos, com
das autoridades brasileiras, a da subordinação ou mais alguns gestos da pena das autoridades brasi-
aceitação de ilegalidades motivadas pela freqüência leiras, deslustraremos o matiz moral da pátria. An-
com que ocorrem, sem considerar devidamente os tes, o bom senso recomenda a resistência inabalável
danos à sociedade. manifesta em desesperados lamentos (no caso dos

Alguns exemplos apenas são suficientes pela pobres) e em ações organizadas de moralização e
abrangência social e pela contundência que encer- antiviolência da sociedade (no caso dos mais favara-
ramo Comecemos pelo sistema prisional. Como as cidos economicamente). Quando atingidos em seus in-
cadeias e os presídios estão lotados, a solução que teresses essenciais, corno segurança e dignidade, pc-
surge aponta para a libertação de condenados ou re- bras e ricos se encontram em admirável coincidência.
dução de penas criticáveis. Essa é a maneira correta de enfrentarmos as amea-

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão di- ças aos padrões vitais da sociedade e da pessoa.
vulgada na imprensa, em 18 de novembro, entende Em vez de cedermos às pressões do volume
que, considerando questões individuais do condena- de ocorrência, devemos investir em construções de
do, mesmo autores de crimes hediondos podem ser entidades prisionais. A resposta social virá, num pri-
regiamente compensados com o abrandamento da meiro momento, sedimentando a idéia de punibilida-
pena. Obviamente, alguns casos merecem essa de a qualquer crime, e, seqüencialmente, a certeza
contemplação, mas crimes hediondos devem ser tra- de que vale a pena cumprir a lei.
tados como tal, sob pena de desvalorizarmos os pa- Da mesma forma, o aborto deve ser combatido
drões morais de legalidade. sempre. A realidade social adversa que não disponi-

Outra amostra de esgotamento da resistência biliza saúde e educação adequadas às mulheres
cabe aos grupos que apóiam a prática delituosa do deve ser mudada. E não institucionalizar o aborto.
aborto. Eles apostam na exaustão moral e de recur- Aborto é crime e como tal deve ser tratado por todos
sos de muitos setores sociais e govemamentais. ao ponto de banimento da nossa realidade. É neces-
Usando como arma a exposição de números eleva- sário, porém, ponderar com prudência e conheci-
dos, mas questionáveis, de aborto, trilham o mesmo mento de causa o atípico contexto social brasileiro
caminho da busca da legalidade. Somam aos núme- onde crimes e ilegalidades de toda sorte agridem o
ros as conseqüências desastrosas da falta de assis- cotidiano de todos indistintamente. A prática de cri-
tência qualificada para as pobres praticantes do mes são cometidos à mancheia no Brasil, dando-lhe
abordo clandestino que estão sob permanentes ris- o apelido de País das ilegalidades. Nem ao menos
cos de saúde. precisamos mencionar o abusivo número de assal-

Na mesma linha de tratamento está o jogo de tos e furtos a pessoas e a residências.
azar. Sua prática disseminada tende a esgotar a re- Houve ano em que o trânsito brasileiro matou
sistência, criando uma falsa impressão de modemi- nos seus doze meses em tomo de cinqüenta mil
dade com a aquiescência. A força coercitiva fraqueja pessoas, absurdamente igual ao número de baixas
pela incompetência no cumprimento da lei. O Minis- sofrida pelo exército americàno em dez anos de
tro lris Rezende, em entrevista há algum tempo pró- Guerra do Vietnã; o tráfego de drogas irradia-se num
ximo passado, declarou seu apoio à legalização dos crescimento anabólico pelo País vitimando sem dis-
cassinos e jogo do bicho. Os jogos virão sob diver- tinção de classes ou faixas etárias; sucessivos es-
sas roupagens, sem, contudo, escapar à essenciali- cândalos administrativos foram denunciados pela Im-
dade de jogo de azar. prensa quer na área pública, quer na privada.

Tanto a forma bancada quanto a rateada visam Mas ninguém em sã consciência defende a jus-
o lucro em tomo de 95% ou mais, mantendo a tradi- tificação dos mesmos em função da excessiva práti-
ção de dilapidar os jogadores. Vêm com um agra- ca; antes o apelo urgente de todos é por leis mais
vante: o recinto dos cassinos mantém as pessoas severas, sua aplicação rigorosa, aparelhamento dos
sob permanente apelo ao jogo, mediante arenova- órgãos propiciais, ação enérgica dos govemos, etc.
ção da esperança por estímulos à cobiça. Nos tam- Essa conduta expressa a lógica de fazer clara distin-
bém reprováveis jogos de azar legais o jogar tem ção entre o cidadão correto e o infrator. De outra for-
lapsos de tempo de dias ou semanas que permitem ma, tem-se a impotente sensação de prejuízo ante
a reflexão. os criminosos.

Se seguirmos a mesma linha de raciocínio dos Corno advogado, não desconheço que a con-
defensores do jogo, aborto e da'generosa atenuação duta social é marco de legalidade ou não de uma lei.



O SR. HERCULANO ANGHINEm (PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o que nos traz à tribynà-nesta tafde
é um tema preocupante que está em ebulição neste
instante: a desregulamentação do transporte aéreo
nacional.

Recentemente, foi criado, nesta Casa, no âm
bito da Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, um grupo de trabalho para tratar exatamente
deste assunto. E neste mês de janeiro estamos ven
do o Poder Executivo atropelar a sociedade brasilei-.
ra com a edição de sucessivas portarias, por parte
do DAC, que trazem graves e profundas modificaçõ
es para este segmento importante.

Gostaríamos de fazer algumas considerações
no tocante à nossa preocupação com a matéria, tra
çando um paralelo com o que aconteceu no merca
do norte-americano. Temos o hábito de copiar o que
acontece no mercado dos EstadO$ Unidos, impor
tando seu modelo na plenitude, acreditando que ser
virá para o Brasil.

Todo o mundo,quándo tratou desse tema,
analisou profundamente o assunto durante muitos
anos. No Brasil, toma-se imprescindível tarifas mais
baratas, visto que o verão está aí e os hotéis da cos
ta brasileira precisam ser ocupados. Vamos fazer a
toque de caixa um rebaixamento nas tarifas, sem sa-

. bar o que pode estar por trás disso. A maioria dos
consumidores não tem a exata noção de que não
existe mágica. Não existe nada de graça. Pode exis
tir sem ônus, mas alguém vai pagar. Certamente, .
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Se a lei não atender aos interesses sociais, se for essa redução da tarifa poderá afetar os níveis de se-
impraticável, ou for descontextualizada ante os as- gurança das aeronaves civis brasileiras.
pactos sociais lógicos, a lei é revogada pela descon- A ValuJet, nos Estados Unidos, era um exem-
sideração popular. Nasce sem força moral de cum- pio de empresa que foi criada a partir da desregula-
primento. Entretanto, I"!ão podemos submeter-nos à mentação do transporte aéreo e que cresceu muito
força do volume de uma conduta quando esta estiver rapidamente. Em apenas três anos, ela pulou de
errada. Assim recomenda a prudência vista na secu- dois aviões em oito rotas, para 51 aviões com 320
lar e persuasiva argumentação de Marco Fábio itinerários. Fundada em 1993, viu seu faturamento
Quintiliano no primeiro século da nossa era:' elevar-se a 368 milhões de dólares em 1995, em

Se com o termo "Uso comum quisennos apenas dois anos. Se tomarmos por base que os in-
denominar aquilo que faz a maioria, estamoS vestidores investiram 200 mil na formação dessa com-
dando um conselho muito perigoso não só para pant)ia, há de se convir que foi um grande negócio.

a língua mas, o que é pior, para a vida; por O que me impressiona é que o principal execu-
mais freqüente que sejam os vícios no falar, tivo daquela empresa, naquela época, Lawrence
não há razão para ver nisto uma regra de Iin- Priddy, disse à uma revista norte americana, Susi·
guagem. Para a língua, chamarei uso comum ness Week: • Quase todas companhias emergentes
ou costume o consenso entre as pessoas ins- desejam ser como uma United ou uma Delta ou uma
truídas; como para a vida chamo costume o American Airline. Nós, não. Nós só queremos ficar ri-
consenso entre as pessoas de bem. cos.· Isso nos preocupa, porque com essa desregu-

Era o que tinha a diz~r. lamentação, o GovernO < estârá tentando propiciar
condições para que novos investidores entrem nes
se mercado. Tememos que falte ou diminua a segu
rança das nossas aeronaves civis.

Todos nós Parlamentares, que vivemos nas
asas desses boeings, semanalmente, deveríamos
ter os olhos mais atentos a esse quadro que se de
senha e que merece ser vigiado muito de perto.

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PSDB - MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -. Sr. Presidente, Sras e
Srs. Deputados, trago à apreciação da Casa, nesta
tarde, alguns pontos, que julgo importantes, do tra
balho de reorganização gerencial e administrativa,
realizado pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de
assumir efetivamente o papel de gestor federal do Sis
tema Único de Saúde, ou seja, de formulação de políti
caS, avaliação de seus resultados e impacto, normali
zação, regulação e pal'tq>ação no financiamento.

Pela primeira vez, na história do Ministério, po
demos ver algumas ações consideradas audaciosas,
que a atual administração conseguiu realizar. A pri
meira é a extinção da CEME - central de Medica
mentos -, foco de corrupção ao longo de muitas ad
ministrações; a extinção do Instituto Nacional de Ali
mentação e Nutrição, outro foco de corrupção e des
mando; o início da descentralização e reorganização
do trabalho da FUNASA; a implantação da auditoria
prévia em todas as concorrências etomadas de pre
ço do Ministério; a implantação do controle dos pro
cedimentos ambulatoriais e hospitalares mais caros
e freqüentes; a implantação do Sistema Nacional de
Auditoria, abrangendo a auditoria médica e contábil;
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a reorganização da Secretaria de Vigilância Sanitá- do em favor da sociedade brasileira, com enfoque na
ria, entre outras. promoção da saúde e não da doença e na moraliza-

A Secretaria de Vigilância Sanitária é uma área ção do Ministério.
também muito difícil, com centenas de processos DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
parados. Mas graças a essa reorganização, a vigi- ORADOR:
lância sanitária vem dando mostras do desafogo
desses processos. MINISTÉRIO DA SAÚDE

Quanto à participação no financiamento do ATIVIDADES RELEVANTES EM 1997
SUS, pela primeira vez, o Ministério da Saúde, em
pé de igualdade, discutiu com a área econômica as A - Reorganização Gerencial e Administrativa
questões do financiamento do SUS, saindo da pos- Objetivo: Fazer com que o Ministério da Saúde
tura tradicional de uma questão vista apenas sob a assuma, efetivamente o seu papel de gestor federal
ótica do Ministério da Saúde e conseguindo passar 'do Sistema Único de Saúde, ou seja, de formulação
para a ótica de uma questão de Governo. O Ministé- de políticas, avaliação de seus resultados e impacto,
rio da Saúde efetuou o pagamento regular, absoluta- normalização, regulação e participação no financia-
mente em dia, de todos os prestadores de serviços mento
ambulatoriais e hospitalares do SUS, incluindo o - Extinção da CEME
abono de 25%. - Extinção do INAN

Sr. Presidente, há mais de dez anos que o Mi- - Início da descentralização da FUNASA
nistério não conseguia,p6r em dia os seus pagamen- - Criação transitória da Secretaria de Projetos
tos. Ocorreu na gestão do atual Ministro Carlos Albu- Especiais de Saúde
querque o pagamento em dia da dívida do abono de - Criação definitiva da Secretaria de Políticas
25% referente ao ano de 1996. de Saúde

Foi dado novo enfoque na proposta orçarnentá- - Transferência da Escola de Enfermagem de
ria de 1998. Como os valores definidos pela área Manaus para o Mini~tério da Educação
econômica são os mesmos disponibilizados em - Início do processo de publicitação no Ministé-
1997, os recursos decorrentes do pagamento do rio da Saúde, com a transformação do Instituto Na-
abono de 25% de 1996 e de parte da dívida com o cionaJ do Câncer (INCa) em Organização Social
FAT neste ano foram inteiramente alocados 'na-aten- . - Estruturação e fortalecimento da função de Vigi-
ção básica à saúde. Iância Epidemiológica e ArnbientaI- Demissões do Cen-

O Ministério criou a rede nacional de laborató- tro de Controle de Doenças (COC) de AtIanta E.E.U.U.
rios para análise da qualidade de imunobiológicos, - Implantação do Sistema de Registro de Pre-
adotou novo processo de aquisição, via Fundo Rota- ços de Medicamentos
tório da ÓPAS, eliminando os problemas jurídicos -Implantação do Sistema de Controle de Gas-
decorrentes das licitações. tos Administrativos (160 milhões)

Em 1997, as duas campanhas nacionais de va- - Implantação da Auditoria Prévia em todas as
cinação alcançaram 100% de cobertura contra a po_ Concorrências e Tomadas de Preços
liomielite. Além do mais, o Ministério conseguiu aca- - Implantação do Controle dos procedimentos
bar com o surto de sarampo no Brasil. ambulatoriais e hospitalares mais caros e mais fre-

Sr. Presidente, estou trazendo à apreciação da qüentes
Casa o relatório das atividades do Ministério da Saú- - Implantação do Sistema Nacional de Audito-
de, neste momento em que surgem tantas críticas ria, abrangendo auditoria médica + contábil
contra o mesmo e boatos envolvendo gravações de - Fortalecimento do controle social
conversas de Deputados ou de Senador candidato à - Aprimoramento e ampliação da home-page
Presidência da República. Hoje, há um pânico entre do MS na Internet, inclusive com a divulgação do
os funcionários de baixo escalão no Executivo, por- uso dos recursos da CPMF, licitações etc.
que todos estão querendo ter um gravador para gra- - Reorganização da Secretaria de Vigilância
var as conversas dos Deputados e dos Senadores Sanitária - Missão da F.D.A., jan. 97 - Missão Fran-
com o Ministro ou seus assessores. cesa, dez. 97

Sr. Presidente, solicito à Mesa a transcrição B - Participação no Financiamento do SUS
completa nos Anais desta Casa do relatório comple- - Discussão, com a área econômica, das ques-
to das atividades que o Ministério vem desenvolven- tóes de Financiamento do SUS, saindo daepostura
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tradicional de uma questão'.vista ap~nas sob a ótica - Início da implantação da RIPSA - Rede InJe-
do Ministério da Saúde e passando a ser vista como grada de Informações Para a Saúde
uma questão de Governo - Implantação do Projeto REFORSUS, que ini-

- Pagamento regular, absolutamente em dia, cia a readequação da rede trsica do sistema de saú-
de todos os prestadores de serviços ambulatoriais e de, financiando, em 1997, 230 projetos de conclu-
hospitalares do SUS, incluindo o abono de 25% são, ampliação e reequipamento de hospitais, labo-

- Pagamento de toda a dívida do abono de ratórios e hemocentros
25% referente ao ano de 1996 -,' Participação efetiva na regulamentação da

- Novo enfoque na proposta orçamentária de assistência médica privada suplementar: a ação con-
1998. Como os valores definidos pela área econõmi- junta dos Ministérios da Saúde, Fazenda e Justiça
ca são os mesmos disponibilizados em 1997, os re- fez com que esta proposta, que estava parada na
cursos decorrentes do pagamento do abono de 25% Câmara dos Deputados há oito anos, fosse votada
de 1996 e de parte da dívida com o FAT neste ano em 1997 e já está sendo examinada pelo senado
foram' inteiramente alocados na atenção básica à Federal

saúde O- A Nova Etapa da Descentralização
C - Atividade Flnalístlcas _ Conclusão de um processo de parceria com

Superação de problemas no abastecimento de Estados e Municípios, que viabiliza, a partir de ago-
vacinas ra, uma nova etapa da descentralização do SUS, cu-

- Criação da rede nacional de laboratórios para jas medidas que estão sendo implantadas possibili-
análise da qualidade de imunobiológicos tam: " ,

- Adoção de novo processo de aquisição, via - Priorização dos serviços básicos e destina
Fundo Rotatório da OPAS, eliminando os problemas novos recursos para os mesmos
jurídicos decorrentes das licitações - Manutenção dos recursos destinados hoje

- Em 1997, as duas campanhas nacionais de aos procedimentos médicos de média e alta com-
vacinação alcançaram 100% de cobertura contra a plexidade e às internações hospitalares
Poliomielite - Mudança radical na lógica de financiamento

- Término do surto de sarampo no Brasil do sistema que:
- Enfrentamento de problemas no controle da Deixa de pagar por faturas (pagamento

qualidade do sangue e hemoderivados
_ Constituição de comissão intemacional do de doentes atendidos) e passa a pagar por

Canadá de alto nível, que revisou todo o processo cobertura populacional (pagamento per ca-
brasileiro nesse campo pita);

_ Incremento das ações de controle de qualida- deixa de fazer depósitos nas contas
de, inspecionando 434 unidades hemoterápicas em das entidades mantenedoras de hospitais e
1997, côntra 342 em 1996 ambulatórios e passa a transferir os recur-

_ Formulação da Política Nacional de Medica- sos de forma regular e automática nas con-
mentos tas dos Fundos Estaduais e Municipais de

- Mudança na estratégia do Plano de Erradica- Saúde;
ção do Aedes aegypti • transfere esses recursos por contas

_ Implantação do programa de saúde na Esco- específicas do Banco do Brasil, que fornece
la, em conjunto com o MEC trimestralmente, aos Conselhos Municipais

_ Implantação do Programa Farmácia Básica: de Saúde, os extratos dessas contas.
início, em outubro, da distribuição de medicamentos - Promoção da transformação do modelo de
básicos para todos os municípios com menos de atenção à saúde, na medida em que prioriza as açõ-
21.000 habitantes es de promoção da saúde e de prevenção de doen-

- Implementação do Programa de Agentes Co- ças e reduz o enfoque na atenção curativa e hospita-
munitários de Saúde: 10.000 novos agentes comuni- locêntrica
tárias d~ saúde Oá são 54.000) - Início do processo de correção nas distorçõ-

- Apoio financeiro (R$7,5 milhões) às ativida- es regionais de financiamento do SUS com recursos
des desenvolvidas pela Pastoral da Criança/CNBB federais

- Implementação do Programa de saúde da - Redefinição do PAB, que agora é Piso' da
Família: 608 novas equipes Oá são 1.455) Atenção Básica e, com isso, incorpora a um valor



Era o que tinha a dizer.
O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os
jomais e a televisão, nos últimos dois dias, deram
muita ênfase a acontecimento, sem dúvida nenhu
ma, importante para o País. Trata-se de mais um
projeto do Programa Comunidade Solidária, chama
do Universidade Solidária.

Diversos estudantes de último ano das mais di
ferentes especialidades estão a se deslocar. desde
ontem para dezenas de Municípios carentes, sobre
tudo nas Regiões Norte e Nordeste do País. É lógico
e de antemão se pode prever, em que pese o tempo
.de no máximo trinta dias, que será experiência alta
mente benfazeja não só para esses estudantes que
vão ter contato com uma realidade totalmente dife
rente de seus locais de origem, como também para
os que residem nesses iJ;lteriores distantes e caren
tes; muitos deles nem sequer viram alguma vez um
médico, um dentista, um advogado, que dirá um as
sistente social.

Registro o meu desejo de que o programa não
só seja continuado, como seja estimulado, a fim de
que, voltando ao modelo origil1al no qual ele se ins
pirou, o Projeto Rondon, nos currículos das universi
dades brasileiras, notadamente as áreas que atuam
junto às comunidades, como Medicina, Odontologia,
Ciência Social e Enfermagem, possam voltar a con-
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fixo per capita, vários incentivos no campo da aten- reconheceu, em nota pública que emitiu, essa atitu-
ção básica à saúde (vigijância sanitária, ~pidemioló- de da universidade como de discriminação racial
gica, combate às carências nutricionais, assistência contra não uma pessoa específica, mas contra toda
farmacêutica básica, PACS, PSF etc.) uma população. .

- Disponibilização de sistema informatizado Os Parlamentares do Partido dos Trabalhado-
para que estados e municípios programem e proces- res, liderados pelo Deputado Estadual Ben-Hur, jun-
sem as intemações hospitalares to com o Movimento Sindical do Estado estarão pro-

. - Definição dos critérios para implãntaÇão do movendo esse ato público para exigir do Govemo
IVR - [ndice de Valorização de Resultados daquele Estado e do Govemo Federal, já que se tra-

- Orientação aos gestores estaquais e munic{- ta de instituição federal, providências imediatas.
pais na elaboração de: Sr. Presidente, sabemos que uma das caracte-

Programação Pactuada e Integrada; rísticas do Govemo Femando Henrique Cardoso é a
Planos Estaduais e Municipais de Saúde; disseminação de casos de crime de racismo no ser-
Relatórios de Gestão; viço público. Houve o caso do Ministro dos Transpor-
- Início do cadastro de todas as unidades de tes, Eliseu Padilha, e o caso do Banco do Brasil. En-

saúde existentes no País fim, parece-me que este Govemo está estimulando o
- Apresentação da proposta de padronizayão racismo na medida em que não toma providências

do Cart~o SUS imediatas e cabíveis em casos criminosos como
- Incentivo e apoio à organização, estruturação esse.

·S".ffl1anciamento dos Consórcios Intermunicipais"dé E, não tomando providências, o Presidente da
SaiJde República, o Ministro do Transporte e agora o Minis-

- Em 1998, todos os Estados e 4.000 Municí- tro da Educação estarão sendo coniventes com cri-
pios estarão habilitados nas novas condições de mes como esse que ocorreu em Mato Grosso do
gestão descentralizada, consoante às inovações Sul.
descritas acima, sem dívidas.

O SR. LUIZ ALBERTO (BlocolPT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho hoje à tribuna registrar um fato ocor
rido na Universidade Federal do Mato Grosso do
Sul.

Hoje recebi uma comissão de dirigentes da FA
SUBRA que denunciou a existência de racismo no
vestibular da Universidade Federal do Mato Grosso
do Sul. Uma equipe da própria universidade, ,de for
ma absurda, cometeu crime de racismo previsto na
legislação brasileira ao formular a seguinte questão
para a prova de Português de seu vestibular:

Questão 9
Examine as orações dos períodos a e

b abaixo, assinalando as a1temativas corretas:
a) Ela é bonita, mas é negra;
b) Embora negra, eleé bonita.

As entidades do Movimento Negro, não só de
Mato Grosso do Sul, como também do Brasil inteiro,
estão fazendo apelo ao Ministério da Educação e à
Reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul no sentido de que seja instalada uma comissão
para averiguar os responsáveis por esse ato.

Na quinta-feira haverá um ato público em fren
te à Reitoria da Universidade Federal de Mato Gros
.so do Sul. .Aliás, o reitor daquela universidade não
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tar com cursos de extensão feitos geralmente nos úl- com a política inteligente para este setor, que há
timos anos dessas fàculdades, como outrora existiu muitos anos vem sendo reclamada por vários Parla-
o CRUTAC, que pegava alunos de último ano, que mentares desta Casa.
tinham a obrigação curricular de passar três ou qua- Por esta razão, quero mais uma vez chamar a
tro meses, às vezes até mesmo um semestre, em atenção do Ministério da Agricultura de que não
determinadas localidades interioranas, não só levan- adianta lançamento de programas sem resolver o
do seus conhecimentos, mas também aprendendo drama dos produtores rurais no período da safra.
com o povo carente a importância social da sua Gostaria, Sr. Presidente, que fosse divulgado
atuação na especialidade que abraçou. este pronunciamento pelo programa A Voz do Brasil

Ao fazer este registro, cumprimento todos os e pelo jomal da Casa.
que fazem o Programa Comunidade Solidária, parti- Era o que tinha a dizer.
cularmente sua Presidente, a socióloga Ora. Ruth O SR. PEDRO WILSON (Bloco/PT - GO. Sem
Cardoso, por mais essa ação positiva. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-

Durante o discurso do Sr. B. Sá, o Sr. putados, gostaria de registrar o recorde que o Esta-
Heraclito Fortes, 1/1 VICe-Presidente, deixa a do de Goiás obteve há poucos dias de ser o Estado
cadeira da presidência, que é ocupada pelo com a maior dívida pública em todo o País.
Sr. Ubiratan Aguiar, 1/1 Secretário Sr. Presidente, li um artigo do economista Ro-

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Con- berto Macedo dizendo que no passado havia gover-
cedo a palavra ao nobre Deputado Eur1Jedes Miranda. no do rouba mas faz e agora há govemo que quebra

O··SR. EURIPEDES MIRANDA (BIocoIPDT - 'e faz e deixa o Estado em situação de inadimplên-
RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- cia. Percebemos pelo jogo de marketing que todos
te, Sras. e Srs. Deputados, a cada dia que passa os govemantes estão bem nas pesquisas, mas na
·nossa preocupação aumenta com relação à agricul- realidade Estados, prefeituras e o próprio Govemo
tura brasileira,. tendo em vista não verificarmos pers- Federal, estão em situação difícil. Admite-se que o
pectivas para o futuro com relação a esse setor tão pessoal vá gastando, que não se responsabilize por
importante. sua dívida e que passe a dívida adiante. Daí, os go-

A situação é dramática em todos os Estados vemantes futuros respondem o desafio.de pagar as
brasileiros. No entanto, quero restringir este peque- contas públicas. Enquanto isso, assistimos em todo
no registro diretamente ao Estado de Rondônia. o Brasil à calamitosa falta de vaga para estudantes,

Já disse em outras oportunidades, nesta tribu- principalmente para os que estão saindo da educa-
na, que Rondônia viveu a experiência de vários pro- ção infantil para a primeira fase do primeiro grau.
jetos de assentamentos de colonos, com a finalida- Sr. Presidente, será que essas dívidas de to-
de, entre outras, de fixar o homem no campo. dos Estados - cujo campeão é o Estado de Goiás -

No entanto, não adianta tão-somente o Gover- são em favor da educação e da saúde? Será que fo-
no preocupar-se em fazer assentamentos, sem dar o ram feitas no sentido de melhorar o padrão de vida
suporte necessário para que o colono possa produzir do povo brasileiro, do povo goiano; para melhorar a
e fixar-se definitivamente num pedaço de terra. situação de trabalho, de moradia, de educação e de

Por várias vezes fiz este registro, nesta tribuna, saúde? Ou foram dívidas quase todas feitas através
preocupado com a forma como é vista a reforma de empreiteiras, estradas, pontes. Sabemos muito
agrária. Hoje faço outro registro, com relação a nos- bem, através de CPI desta Casa, para onde vão es-
sa agricultura, pois é impossível plantar arroz, milho, ses recursos.
algodão, feijão e outros produtos, para não ter abor- Sr. Presidente; é preciso que este Congresso
recimento na época da safra, sem contar com as in- estabeleça uma legislação responsabilizando os go-
tempéries da natureza no período do plantio até a vernantes que gastam e depois não se responsabili-
colheita. zam pelo pagamento, fica ao Deus dará. E aí o outro

Quem hoje vive da agricultura, e por pura tei- govemante, como não gastou, também não se res-
mosia, aliás, todos verificam a decepção do produtor ponsabiliza.
rural no período de safra, quer seja com armazena- Daí, vêm os precatórios e até se inventa preca-
mento, quer seja com o preço mínimo do produto ou tório para sacar dinheiro e novamente endividar Es-
com a própria burocracia governamental. tados, prefeituras e o País. O jornal Folha de S.Paulo

É inadmissível falar em criar novos empregos, prestou um real serviço. Não há transparência em
quando poderíamos amenizar esta situação cruel relaÇão às dívidas: quem fez dívida, por que fez,
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quêm autorizou, quem se responsabiliza. Estamos viços públicos, particularmente com a educação e a
num ano eleitoral e é preciso que o povo avalie. saúde. Por isso entenderi10s que é hora de esta
Gastar dinheiro do povo e ainda mais gastar o que Casa tomar consciência de que as respostas dadas
não se tem é muito fácil. Afinal, quem se responsabi- à educação pelo Governo Fernando Henrique Car-
Iiza? doso estão mais baseadas no marketing polftico

Sr. Presidente, gostaria de registrar esta refle- que em implementos concretos, aumento de verbas.
xão diante da reportagem publicada no jomal Folha Finalizo propondo que, se o Plano Nacional de
de S.Paulo sobre a dívida dos Estados, de prefeitu- Educação não passar a gastar 6% do PIB num pra-
ras e mesmo de Ministérios, que gastam dinheiro zo de dez anos - hoje já se gasta com educação pú-
sem saber como pagar. E como fica isso? É preciso blica, educação privada, SENAI e SENAC, segundo
que a Câmara dos Deputados estabeleça uma legis- dados do próprio MEC, 5,21 % -, será realmente
lação, que os Tribunais de Contas controlem os gas- abandonar o ensino. Então, está-se transferindo
tos a fim de responsabilizar os que gastam a pagar para a sociedade civil, para a iniciativa privada um
suas contas. dever do Estado para com a educação, que vem

O SR. IVAN VALENTE (BIocoIPT - SP. Sem sendo negligenciada pelo atual Governo.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em todo o Bra- Era o que tinha a dizer.
sil, particularmente no Estado de São Paulo, são O SR. WOLNEY QUEIROZ (BlocolPDT - PE.
muitas as reclamações, insuficiências de demandas Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
por parte da população relativas à área de educação Sras. e Srs. Deputados, faço uso da tribuna nesta
e que-vão de -encontro com a propaganda e com a -tarde para registrar meu profundo sentimento de-in..
mistificação em tomo da questão educacional no dignação diante das denúncias que o nobre Deputa-
País. do Maurício Requião tornou públicas contra as evi-

O Plano Nacional de Educação ainda não deu dências de articulações polfticas e tráfico de influên-
entrada nesta Casa, embora o prazo-limite fosse o cia na liberação de verbas para projetos mantidos
dia 23 de dezembro do ano passado, mas em todos pelo Ministério da saúde. É inacreditável que a falta
os Municípios, particularmente em São Paulo, é de criatividade deste Governo nos obrigue a ver,
grande a falta de vagas nas escolas. Há escolas que mais uma vez, a corda arrebentar do lado mais fra-
já matricularam quinhentos, setecentos e até mil alu- co. Refiro-me ao episódio da demissão do Chefe de
nos além do que podem atender. Gabinete do Ministro da saúde, o funcionário público

Sr. Presidente, a Emenda n2 14 já vem fazendo Marcelo Azalim.
suas vítimas nas escolas do interior do Estado de Foi com espanto. e revolta que, assistindo a
São Paulo, onde a creche e a pré-escola já vem sen- uma entrevista do Sr. Ministro Carlos Albuquerque,
do descartada pelos pequenos Municípios, que' não no Rio de Janeiro, percebi que a intenção daquele
têm arrecadação para bancar isso. _Ministério e também do Governo do Sr. Fernando

Segundo o editorial de O Estado de S.Paulo, Henrique Cardoso é de abafar os fatos.
edição de ontem, a redução do Orç8mento de ano Para isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
passado para este ano para a merenda escolar, em dos, acreditam que basta afastar o funcionário envol-
âmbito nacional, foi de 680 milhões de reais para vido e declarar desconhecimento de tal procedimen-
634 milhões, enquanto cresceu em 2 bilhões o nú- to para resolver a questão - diga-se de passagem
mero de matrículas para o ensino infantil e funda- uma estratégia espantosamente ingênua.
mental. Nesta mesma semana os jornais estampa- O Ministro da saúde, que o Brasil acaba de co-
ram novo corte do Orçamento que também vai atin- nhecer por um escândalo político e não por um ato
gir a educação em mais de 300 milhões_de reais. que enobreça sua biografia de médico, acha que de-

Sr. Presidente, estamos assistindo a uma de- mitir um funcionário apenas por cumprir as ordens
gradação do ensino público. Amanhã, no Grande Ex- de seus superiores encerra o caso. Ora, Sr. Presi-
pediente, falaremos do Plano Nacional de Educação, dente, está claro que aquele Ministério não tem o
da minuta da proposta do Governo e da proposta da menor interesse em esclarecer essas denúncias.~-

sociedade civil para mostrar que o Brasil não tem Por tratar-se de um assunto de interesse nacio-
saída com essa política, até porque ela está basea- nal e até mesmo com o objetivo de combater esse
da na idéia de que haverá aumento da arrecadação evidente false interesse em investigar os faios, apro-
de impostos, e estamos assistindo a uma brutal crise veito a oportunidade para sugerir ao Exmo. Sr. Pre-
econômica e a desobrigação do Estado com os ser- sidente Fernando Henrique Cardoso que publique os
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mapas de liberação de recursos de seus Ministérios, primeira situação citada mencionamos os insumos.
a fim de que a população possa tomar conhecimento Já o depois vem com o processamento dos produtos
de como se processam verdadeiramente essas Iibe- agrícolas.
rações e, assim, ter condições de formar sua própria Em tempos de globalização e Mercosul preci-
opinião diante dos acontecimentos. samos de algumas medidas para se evitar diferen-

É bom que o Governo saiba que a memória da ças de políticas macroeconômicas entre os países
sociedade registra e imprime esses fatos. A memória envolvidos nesse processo de integração. Na ques-
não fala, guarda, e na hora de votar, lembra. tão Mercosul: diminuir diferença e promover maiores

Aproveito ainda para encaminhar à Mesa dois' transações são os desafios propostos. Há que se
pedidos de informação nos quais solicito aos Min.is- estimular as exportações, vencendo mercados prote-
tros de Estado que disponibilizem para esta Casa os cionistas, citando assim enormes oportunidades de
mapas de liberação de recursos para o Estado de desenvolvimento, gerando empregos, resgatando a
Pernambuco. Precisamos saber quem são os Depu- grande dMda social brasileira.
tados beneficiados do meu Estado, para ver se isso Façamos então um paralelo entre o agrobusi-
ocorre também nos outros Ministérios. Que .envie nesa brasileiro e o Mercosul. O Agrobusiness rep-
também as ações e os recursos liberados pelo Mi- resenta em torno de um quarto da economia mun-
nistério da Saúde para os Deputados desta Casa. dial, respondendo por cerca de 50% dos empregos.

Solicito ainda que V.Exa. publique meu pronun- O Mercosul traz interesses de nosso País e dos nos-
ciamento no jornal Hoje na Clmara e autorize a di- sos parceiros, garantindo competitividade e sobera-
vulgação no programa A Voz do BrasiL: nia aos povos. Com uma das-maiores fronteiras agrí-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. colas do mundo, sem dúvida, nosso País participará
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - A de forma decisiva do agrobusiness mundial. É só

Mesa recebe os pedidos de V.Exa. para que sejam questão de tempo. .
tomadas as devidas providências. Sr. Presidente, gostaria que V.Exa. autorizasse

O SR. FERNANDO FERRO (BIocoIPT - PE. a divulgação de meu pronunciamento em A Voz do
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Brasil.
Sras. e Srs. Deputados, quero denunciar o procedi- Era o que tinha a dizer.
mento antidemocrático e deformado do Governo O SR. HERMES PARCIANELLO (BlocoIPMDB
FHC. Refiro-me à denúncia do senador Roberto Re- - PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-
quião contra o processo de corte das emendas dos dente, Sras. e Srs. Deputados, mais miserável que
Parlamentares de oposição. as miseráveis emendas é o Governo, que sorrateira-

Apresentei emenda para a construção de uma mente manipula para não pagá-Ias. Esta paródia da
quadra poliesportiva no Município de Garanhuns. célebre frase de Ulysses Guimarães é, sem sombra
Depois de aprovado e assinado o convênio, com de dúvidas, a que mais se aplica ao escândalo da
todo procedimento correto, foi bruscamente vetado. mercantilização das emendas parlamentares, denun-

O Prefeito Silvino me comunicou que a verba ciada pelo Senador Roberto Requião e pelo Deputa-
não vai sair. Por quê? Esta é a cara do fisiologismo do Maurício Requião, e fere mais uma vez, aguda-
e da corrupção. mente, a honorabilidade do Presidente FHC, princi-

A Prefeitura gasta recursos Para fazer o projeto palmente pela fuga que empreende ante uma grave
e sai prejudiCada. Vamos acionar o STF e o Ministé- denúncia como essa. Sua fuga, seu silêncio, sua
rio Público. inépcia leva à clara dedução de sua cumplicidade.

. Governo fisiológico .do Ronivon, da reeleição e Graves não são apenas essas abomináveis
do ano eleitoral. manobras, essa chantageadora forma de governar,

Era o que tinha a dizer. tentando cooptar Parlamentares que não se curvam
O SR. MARÇAL FILHO (PSDB - MS. Pronun- aos caprichos do Palácio. Grave não é apenas o trá-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e fico no Orçamento da União, dinheiro de todos os
Srs. Deputados, agrobusineas, esse termo ameri- brasileiros, ~ não apenas de pefelistas e de tucanos.
canizado é, na verdade, a grande saída para nossa Grave não é apenas a humilhação a qual são sub-
combalida agricultura. metidos esses Parlamentares, que peregrinaram por

Essa palavra, que significa negócios agrícolas, quase um ano, Sr. Presidente, pelas repartições, pe-
inclui atividades múltiplas, atividades definidas como los Ministérios, na vã esperança de ver suas emen-
o antes e o depois da porteira. Como exemplo da das transformadas em convênios ~ cidadãos brasi-
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leiros de centenas de Municípios recebendo os be- organizá-Ia, promovê-Ia. Todas as pessoas físicas e
.nefícios da União. Graves são as frustrações de Par- jurídicas com interesse na área vinícola poderão par-
lamentares, de Prefeitos, de Vereadores e de tantos ticipar do IBRAVIN, embora os direitos sejam exerci-
quantos se empenham e se envolvem para ver sua dos através da União dos VitMnicultor~s Brasileiros,
cidade recebendo benefícios. Graves não são ape- Associação Gaúcha de Vitivinicultores, Federação
nas o rompimento do acordo que é celebrado quan- das Cooperativas de Vinho do Rio Grande do Sul. E
do da votação do Orçamento nesta Casa, quando Sindicato dos Produtores de Uva.
todos os Líderes se reúnem e decidem o valor e O IBRAVIN vai ordenar institucionalmente a
quantidade de emendas que cada Parlamentar, in- produção, em qualquer de suas esferas, desde a
dependentemente de cunho ideológico ou de escopo produtiva, de elaboração, técnica comercial, cultural,
partidário, apresentará ao OGU. Acordos, Sr. Presi- ambiental até as áreas normativas e jurídicas. Tam-
dente, Sras. e Srs. Deputados, são feitos para se- bém será obrigação do novo órgão controlar os se-
rem rigorosamente cumpridos... los de qualidade e etiquetas de distinção impressos

Grave mesmo, caros Parlamentares, é a cruel nos rótulos dos vinhos produzidos no Brasil.
realidade de que um doente de um Município pode O Instituto Brasileiro do Vinho não é importante
morrer porque o Deputado que apresentou a emen- somente para os produtores. Ele é importante princi-
da para a saúde não é peão do Govemo. Mas o palmente para os consumidores, que saberão de
doente da cidade vizinha, onde a emenda para a onde veio o vinho que estão consumindo, qual o
saúde foi apresentada por um Deputado governista, tipo, a qualidade. Haverá uma separação do produto
poderá sobreviver, porque..ali .os recursos estão ga- bom do ruim. Os'que atenderem às normas técnicas
rantidos. Onde estamos? Que País é este? Quem é e tiverem o padrão de qualidade exigidos receberão
essa gente que trafica a desgraça dos outros? Que o selo do instituto. A questão da fiscalização do vi-
brinca com a vida das pessoas? Que Gbvemo é nho sempre desafiou o Govemo e o setor. E agora é
esse? a própria iniciativarprivada que vai se fiscalizar, zelar

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a pela qualidade do produto através do IBRAVIN. É a
publicação do meu discurso nos Anais da Casa e solução de um antigo problema.
autorize sua publicação no programa A Voz do Bra- Quero renovar meus parabéns a todos por este
sil. acontecimento. Ele marca um novo e importante mo-

O SR. WILSON CIGNACHI (BIocoIPMDB - RS. mento para a vitivinicultura gaúcha, que mais uma
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, vez dá mostras que encara o mercado com seriada-
Sras. e Srs. Deputados, tive a honra e a satisfação de, quer continuar a crescer em bases sólidas, o que
de participar, no último sábado, na cidade de Bento será possível somente garantindo ao consumidor um
Gonçalves, Município com a maior produção de vi- produto de alta qualidade.
nhos do País, da instalação do Instituto Brasileiro do Era o que tinha a dizer.
Vinho. O ato contou com a presença do Governador O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Pro-
Antônio Britto, que está dando grande apoio à vitivi- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
nicultura. Aliás, govemo gaúcho algum fez o que o e Srs. Deputados, a falência dos nossos Municípios
atual está fazendo em prol dessa agroindústria. Por é um tema para ser refletido pelo Congresso Nacio-
isso, mais uma vez, quero cumprimentar o Sr. Go- nal, pois trata-se de uma realidade que necessita de
vemador. profunda discussão.

O referido instituto, reivindicação dos vitivinicul- O que tem levado a maioria dos Municípios
tores gaúchos, nasceu somente por força desse brasileiros a este estado?
apoio. Criado por lei estadual, terá recursos financei- Durante o período de recesso tive oportunida-
ros para sua existência garantidos pelo Fundo de de de visitar vários Municípios do meu Estado,
Desenvolvimento de Vitivinicultura - FUNDOVITIS. Goiás, e não foi surpresa para nós constatarmos o
O Governo estadual, efetivando esse apoio, reduziu estado de' indigência em que se encontram as nos-
o ICMS do vinho em 9% e 12%. Criou uma taxa e sas Prefeituras.
75% dela serão investimentos no IBRAVIN e os de- A maioria dos Prefeitos herdou dívidas que têm
mais 25% serão utilizados para fortalecer o setor viti· de honrar, o que limita ou não permite novos investi-
vinícola. mentos. Nas conversas que tivemos com nossos

E o que é o Instituto Brasileiro do Vinho? É o Prefeitos percebemos a fragilidade dos nossos Muni-
órgão que vai autodisciplinar a vitivinicultura do País, cípios. A maioria deles estão na dependência de in-
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federais, pois recursos R$1 bilhão, segundo levantamento efetuado pelo Mi
nistério da Previdência, e isto somente no setor pri
vado, resultante da extinção de 300 mil aposentado
rias concedidas precocemente. No setor público, a
estimativa é ainda bem maior, podendo chegar a
R$2 bilhões.

A rigor, o Brasil está bastante atrasado nessa
reforma se comparados com países como Japão e
Argentina. Nesses países, a reforma da Previdência
deu-se nos anos ao e agora já estão ajustando os
seus sistemas.

Sr. Presidente, estou convicto de que· esta
emenda pela qual estamos batalhando não resolverá
todos os problemas de nossa Previdência num futu
ro próximo, mas, como aconteceu em outros países,
futuramente faremos os devidos reajustes. Mas o
primeiro passo precisa ser dado.

Ela é importante porque atacará a aposentado
ria precoce, que representa contradições e injustiças
dê' um sistema que beneficia uma minoria, em préjcrf~

zo da maioria.
No Brasil, ao contrário de outros países, pes

soas na faixa de quarenta a cinqüenta anos, na ple
nitude de sua capacidade de trabalho, aproveitam-se
de uma legislação caótica para requerer benefícios
da aposentadoria.

A reforma em pauta concorrerá para corrigir tal
injustiça em que 90% do setor privado recebe 40 mi
lhões, enquanto o restante 10% do setor público re
cebe 45 milhões.

Outra grande injustiça, Sr. Presidente, é repre
sentada pelo grande número de pessoas que rece
bem da Previdência sem nunca ter contribuído. Se
gundo dados já divulgados, chega a representar cer
ca de 40%.

Por outro lado, o número daqueles que pouco
contribuíram representa uma parcela não pequena,
uma vez que a média dos contribuintes no serviço
público é de apenas dezesseis anos!

O valor do benefício rural é salário mínimo, e o
valor médio do benefício urbano atinge apenas de
2,1 salários mínimos, enquanto no setor público
esse valor chega a 36,6 salários mínimos. Além dis
so há pessoas aposentadas através de critérios es
peciais ou que se aproveitam de lapsos legais, prin
cipalmente nos Estados, com valores que variam de
R$10 mil a R$ 30 mil.

Os diferentes regimes permitem que as pes
soas se aposentem duas, três e até quatro vezes.
Há pensões que se eternizam entre os descend
entes.

vestimentas estaduais ou
municipais não existem.

A situação é lamentável. Muitos dos nossos
Prefeitos assumem o cargo cheios de planos e
idéias louváveis e necessários para atender às ne
cessidades do povo. Trata-se de projetos nas áreas
de educação, saúde, infra-estrutura urbana de cará-

. ter urgente e necessários mas que ficam engaveta
dos, frustrando assim nossos Prefeitos e o povo.

Existe um clima de constrangimen~o nas cida
des de Ceres, Rialma, Barro Alto, Rubiataba e ou
tras no Vale do São Patrício. É muito grande a frus
tração e falta de perspectiva de investimentos.

- As crises vividas por nossas Prefeituras refle
tem nos nossos trabalhos no Congresso Nacional.
Recebemos semanalmente dezenas de Prefeitos
que nos visitam para buscar apóio para os seus Mu
nicípios..

Não é por falta de determinação nossa. Sabe
mos do· esforço de Parlamentares e mesmo do Po
der Executivo, mas este tema das falências de nos
sos Municípios está pór merecer uma atenção espe
cial do nosso Parlamento.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di
vulgação de meu pronunciamento no programa A
Voz do Brasil.

O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, precisamos aprovar o quanto antes a re
forma da Previdência, mesmo que tenhamos de abrir
mãos de alguns pontos polêmicos, tendo em vista os
interesses maiores de nossa população.

Apesar do extraordinário trabalho que o Minis
tro Reinhold Stephanes vem realizando à frente da
Previdência, o déficit do INSS ficará na casa dos 5
bilhões de reais, em 1998, se não levarmos a cabo
tal reforma.

A arrecadação do INSS cresceu 10% acima da
inflação no ano de 1995, go,k no ano de 1996 e 5%
no ano·de 1997. No mesmo período, o custo opera
cional (com administração e pessoal) caiu mais de
10%. E mais: o déficit previsto para 1997 era -de
mais de R$ 5 bilhões e ficou em apenas R$ 2 bilhões.

Os dados acima ainda que promissores preci
sam melhorar, mas, infelizmente, a margem opera
cional parece exaurida. ·Esse modelo de saneamen
to se esgota à medida que o estoque de fraude e so
negação vai diminuindo·, afirmou o Ministro. Ou
seja, o restante que ainda é significativo depende da
reforma que ora discutimos.

A aprovação da reforma da Previdência pela
Câmara vai representar uma economia imediata de
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Sr. Presidente, se não refletirmos sobre a ne~ tuais do PIB superior à do México e cerca de 10 pon-
cessidade dessa reforma, estaremos armando uma tos percentuais superior à da Argentina.
bomba-relógio para os próximos governos. Esta é a Diga-se de passagem, todos sabemos que' os
oportunidade para começar a fazer da Previdência impostos sobre veículos nacionais são os mais altos
pública ou privada, um benefício e não um tormento do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o im-
para quem trabalhou a vida toda. Perder essa opor~ posto sobre um carro norte-americano é de 6%, en-
tunidade seria um crime cometido contra as futuras quanto que no Brasil é 30%.
gerações. Sem dúvida, outro entrave ao desenvolvimento

Era o que tinha a dizer. e à produção de riquezas no Brasil são os juros altís-
O SR. GERALDO PASTANA (BlocoIPT - PA. simos praticados intemamente, que inviabilizam a

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, economia dos setores pequenos e médios empresa-
Sras. e Srs. Deputados, a revista América Econo~ riais. Isso sem falarmos do setor agrícola.
mia, edição de Novembro de 1997, divulgou matéria Com essa taxa de juros, Sr. Presidente, os
de três páginas sobre o impressionante crescimento agricultores têm afirmado que nem com maconha ir-
do narcotráfico em território mexicano. rigada daria para pagar o banco.

A história recente do México é bastante conhe~ Com efeito, isso em parte explica o fracasso
cida. O País aderiu ao NAFTA, entrou em crise; para dos programas de substituição de culturas promovi-
caucionar os empréstimos estrangeiros de que ne~ dos pelo Governo norte-americano, destinados a in-
cessitava, usou suas reservas de petróleo. A partir centivar os camponeses do Terceiro Mundo a troca-
daí o desemprego explodiu. Forrnou':se filas de me~ rem'o cultivo da coca porprOdutos agrícolas lícitos.
xicanos para trabalhar de garçom só pela go~eta, Por outro lado, a política extema brasileira tem-
sem salário. Por outro lado, o narcotráfico passou a se demonstrado desastrosa, ao tempo em que a
expandir seus negócios no México. abertura indiscriminada de nossos portos quebrou

No Brasil, à custa de nossas estatais, umas setores importantes de nossa economia e passamos
vendidas e outras já prometidas, por enquanto a si~ a importadores de algodão e arroz. Nossas exporta-
tuação se mantém sob relativo controle. ções são altamente prejudicadas seja pelas altas ta-

Ontem, a imprensa divulgou que no Congresso xas de juros, seja pela política cambial.
dos Estados Unidos está tomando forma uma alian~ Falta~nos um projeto de nação, política de de-
ça entre conservadores e liberais para bloquear os senvolvimento, políticas de emprego, uma reforma
quase· 19 bilhões de dólares que o Governo Clinton fiscal que recupere a poupança pública, política ex-
tenciona destinar ao FMI para suavizar o pânico fi~ tema, diplomacia comercial.
nanceiro que toma conta da Ásia. O que temos hoje é uma nação submissa ao

A lógica da geopolítica neoliberal é inexorável. capital volátil, ao cassino global, tutelada pelo..capital
Sem ter que recorrer às armas, pelos meios financei~ internacional, que treme de medo de um ataque es-
ras, as nações poderosas se apossam das econo~ peculativo, uma classe empresarial que tem medo
mias das nações pobres, cuja perspectiva mais factl~ de investir seja no campo, seja na cidade, temos
vel é o aprofundamento do desemprego, da miséria, amplos setores sociais em pânico, com síndrome de
da crise social e da barbárie. um desemprego crescente, um índice de criminalida-

Sr. Presidente, o Governo brasileiro rendeu-se de sem precedentes, uma população pobre que so-
a essa ~ica, mas nós temos que manter a lucidez e brevive da doação de cestas básicas.
lutar para tirar o Brasil das garras dos neoliberais, Sr. Presiderite, essa é a lógica"do absurdo. Te-
recoJocando a Nação nos caminhos do desenvolvi- mos de buscar novos horizontes, novos caminhos
mento. para o Brasil. E eu estou entre os que acreditam que

Em Agosto do ano passado, Vito Tanzi, Diretor o debate em busca de novos rumos pode ser trava-
do Departamento de Assuntos Fiscais do Fundo Mo- do no âmbito do Congresso Nacional e estendido ao
netário Internacional - FMI, conhecido intemacional- conjunto da sociedade brasileira.
mente, declarou à Gazeta Mercantil que a carga tri- Era o que tinha a dizer.
butária brasileira, na casa dos 30% do PIB, é mais O SR. SERAFlM VENZON (BlocoIPuT - SC.
alta do que a de qualquer outro país latino-america- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
no. Tanzi, especialista em assuntos fiscais, verificou Sras. e Srs. Deputados, está claro para todos os
que a carga tributária brasileira é 12 pontos percen- membros desta Casa o empenho do Ministro Rei-
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nhold Stephanes para encontrar alternativas viáveis não tem nenhuma política consistente de geração de
para a Previdência Social. empregos.

A Previdência é de todos. Seu fundo é consti- Segundo o Departamento Intersindical de Esta-
tuído basicamente por dois tipos de contribuintes: o tísticas e Estudos Socioeconômicos e a Fundação
direto e o indireto. É denominado de direto o que SEADE, 16,5% dos trabalhadores paulistas estavam
contribui com percentuais de seu salário e de indire- na rua da amargura em outubro de 1997, o maior ní-
to o que contribui através do consumo. Em 1997, vel de desemprego desde 1985. E veja, Sr. Presi-
dos aproximados 70 bilhões do orçamento de seguri- dente e caros colegas, que não se tratou de um pico
dade, mais da metade foi arrecadado pela contribui- aleatório, mas de uma tendência constante. Tal pes-
ção indireta. Isso equivale dizer que o Ministro da quisa não chegou a captar os efeitos das crises nas
Previdência tem compromisso com todos os brasilei- bolsas, que também influíram no mercado de trabalho
ros e não apenas com os que contribuem em cartei- brasileiro, através das dificuldades impostas à produ-
ra. Qualquer movimentação financeira de um cida- ção pelo pacote fiscal e pela elevação dos juros.

dão gera receita para a Previdência. Enquanto a Europa, com vários países que
Desde o inicio da atual Legislatura vem-se dis- também sofrem os efeitos de suas políticas neolibe-

cutindo a Previdência, especialmente a sua reforma. rais, somando mais de 16 milhões de trabalhadores
Enquanto a reforma não acontece, o Ministério tra- desocupados, vem implantando diversos programas
tou de fazer o que lhe cabe: gerenciar o sistema. O de acesso ao conhecimento tecnológico e recicla-
sistema requer ainda mudanças no âmbito da Cons- gem, financiados pelos govemos e com o apoio das
tituição, mas necessitava, acima de tudo, de um ba- empresaS·piivadas, no Brasil o corte de empregos é
nho de gerenciamento, como ocorreu, buscando pro- uma obsessão do Governo FHC, como se pode de-
cedimentos para implementar a receita e diminuir as preender da reforma administrativa em tramitação no
despesas. Assim se buscou os ajustes, cortando be- Congresso Nacional, que pode levar, no mínimo, a
nefícios indevidos, localizando e impedindo sonega- mais de 300 mil demissões de funcionários públicos
ção e fraudes. federais, estaduais e municipais

Com essas medidas o Ministério salvou 9 bi-
lhões nesses três anos de Governo. Ainda bem que As propostas contidas no projeto .do contrato
o Congresso não concluiu a votação da reforma. A temporário de trabalho visam a diminuir as contribui-
população precisa sentir, além da honestidade, a ha- ções das empresas em relação à benefícios aos
bilidade administrativa. seus empregados, sob a alegação de que isso viabi

Iizaria a continuidade das atividades empresariais.
A população ainda acha que o Govemo, em Mais uma vez, como é corriqueiro neste Govemo,

vez de melhorar o gerenciamento do sistema, desse irão socializar os prejuízos (o trabalhador é que pa_
e de outros, prefere aumentar a taxação, deixando gará a fatura) e privatizar os lucros. A questão dos
ainda mais injuriados os que já pagam. encargos sociais no Brasil é fruto de profundas dis-

Quero parabenizar o Ministro não apenas por cussões técnicas. Entretanto, recente estudo do
este resultado financeiro de 9 bilhões, mas também Dieese, publicado em sua revista Pesquisa-DlEESE,
pela habilidade e sutileza com que tem procedido. defendida pelos empresários de que os encargos 50-

Fatos como esses aumentam a credibilidade no Go- ciais chegam a atingir mais de 100% do salário, de
vemo. vez que tais estudos não se referem à remuneração

Era o que tinha a dizer. total do trabalhador. São excluídos da base de cál-
O SR. PAULO ROCHA (BlocolPT - PA. Pro- culo a parte de salário relativa ao descanso semanal

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. remunerado, aos dias de férias e feriados, ao déci-
e Srs. Deputados, está na pauta da convocação ex- mo terceiro salário, aos dias de afastamento por mo-
traordinária, no Senado Federal, o Projeto de Lei tivos de doenças pagos pelas empresas, ao aviso
Complementar ng 93, de 1996, que trata do contrato prévio, etc.

temporário de trabalho. Infelizmente o Governo FHC O estudo do Dieese conclui que o peso dos en-
insiste com esse projeto, sob a alegação de que o
mesmo permitirá a criação de novos empregos, o cargos sociais é de 25,1% sobre os salários.

que, infelizmente, não é verdade. Portanto, quando se discutem alternativas para
As pesquisas vindas a público recentemente estimular a geração de empregos, freqüentemente

demonstram números alarmantes sobre o desem- se fala em medidas para desonerar a folha de paga-
prego, a cada dia mais preocupantes num País que mentos dos encargos sociais que incidem sobre ela,
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como forma de redução do custo de contratação de hoje para discorrer sobre importante decisão do Go-
mão-de-obra pelas empresas. verno no sentido de frear a entrada de produtos lác-

Sr. Presidente e nobres colegas, é necessário teos do exterior no Brasil, assunto que há muito vi-
que fique bem claro o que se pretende com essa mos acompanhando e buscando salvaguardas para
proposta. Ou seja, se o que se deseja é uma redu- os produtores nacionais.
ção dos encargos sociais propriamente ditos que in- Ao ampliar a lista de produtos lácteos sujeitos
cidem sobre a folha, ou se o que se pretende é uma à licença de importações e aumentar de 20 para
diminuição pura e simples de itens que compõem a 23% a Tarifa Extema Comum para os produtores
remuneração dos trabalhadores, disfarçada sob o ró- que entrarem no MERCOSUL, a Secretaria do Co-
tulo de redução dos encargos sociais. mércio Exterior deu um grande passo para evitar a

Temos aqui, então, uma contradição, nobres entrada desmesurada no País de produtos oriundos
colegas. Embora o empresariado e seus repre- da Europa e de outros continentes que vinha aden-
sentantes aqui nessa Casa argumentem que é preci- trando nosso País via países do MERCOSUL e tor-
so desonerar a folha de pagamentos daquilo que as nando a competitividade de nossos produtores de
empresas pagam em porcentagem do total de salá- leite praticamente impossível.
rios, mas que não reverte diretamente para o traba- Entendemos que foi um grande passo para os
Ihador, o alvo de suas propostas é a redução de par- nossos produtores, entretanto, não suficiente o bas-
celas diretamente recebidas pelo empregado. tante para que a agricultura nacional recupere sua

O que deve ser objeto de discussão, portanto, pujança e sua auto-suficiência. Prova disso é o aler-
quando prôpõem alternativas para baratear o custo ta,que'a Confederação Nacional da Agricultura vem
de contratação por parte das empresas, são os fazendo sobre o setor primário, que será o que mais
25,1% que elas pagam ao Governo. Os exemplos desempregará em 1998, devido, inclusive, à redução
recentes de alguns países que buscaram alternati- de 333 mil hectares da área plantada na safra que
vas de precarização da relação de trabalho não indi- será colhida este ano, o que poderá levar à extinção
cam resultados positivos quanto à geração de em- de mais de 100 mil postos de trabalho na agricultura.
pregos. A Espanha, que criou catorze diferentes ti- Entendemos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
pos de contratos especiais de trabalho, hoje apre- putados, que uma das medidas urgentes a serem to-
senta taxas de desemprego em tomo de 2~k da for- madas por esta Casa em defesa do setor agrícola,
ça de trabalho, ao passo que nossa vizinha Argenti- inclusive no processo de reforma tributária, é a elimi-
na se vê às voltas com 17% da população economi- nação ou redução significativa da tributação inciden-

. camente ativa desempregada. te .sobre a cesta básica e insumos agrícolas, já que a
Portanto, Sr. Presidente e caros colegas, reita- carga tributária sobre os alimentos é hoje de 34%,

ro meu apelo de que se retire da pauta o projeto do chegando a ser uma das mais altas do mundo, se-
contrato temporário de trabalho, que na forma em não a maior.
que está proposto não resolverá, com certeza, os Enfim, Sr. Presidente, queremos acreditar que
graves problemas de geração de emprego. O que em 1998 o Governo Federal e o Congresso Nacional
estamos precisando é de uma efetiva política de ga- estarão voltados para a agricultura nacional, em bus-
ração de emprego, de uma política que vise o traba- ca de mecanismos que a fortaleçam e a recuperem,
Ihador, e não a continuidade dessa proposta neolibe- de forma que o setor possa, com recursos técnicos e
ral que em três anos de implantação dedicou-se úni- financeiros, explorar o grande potencial agrícola des-
ca e exclusivamente a amparar o empresariado bra- te País que, infelizmente, permanece ainda obsoleto
sileiro com benesses, favores e dinheiros públicos. por falta de incentivo e compreensão dos outros se-
Os brasileiros estão morrendo de fome, o que, infe- tores que compõem a sociedade brasileira.
lizmente, não sensibiliza os condutores dessa nefas- Era o que tinha a dizer.
ta polít~a de entreguisrno que está em andamento . O SR. VALDECI OUVEIRA (BlocoIPT - RS.
no BraSIl. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Era o que tinha a dizer. Sras. e Srs. Deputados, assumo hoje à tribuna para
O SR. EDINHO BEZ (BIocoIPMDB - SC. Pro- relatar fato da maior gravidade e que, de um lado, se

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. relaciona com a política do Governo Femando Henri-
e Srs. Deputados, apesar de as perspectivas para o que Cardoso de supressão dos direitos dos servido-
setor agrícola não serem das melhores para o ano res públicos federais, e, de outro, aponta para uma
de 1998, ocupo a tribuna desta Casa na tarde de nova atitude do mesmo Governo em relação aos de-
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mais Poderes instituídos, qual seja, a da deliberada es rescisórias e respectivas cautelares, promovido
desobediência civil. com o beneplácito do Tribunal Superior do Trabalho,

Acontece que a Constituição Federal prevê ex- assunto sobre o qual, aliás, já me pronunciei nesta
pressamente, em seu art. 100, § 111, o seguinte: Casa, eis que agora o Governo Federal deixa de ro-

Art. 100. Àexceça-o dos créditos de na- deios, abandona os subterfúgios, as filigranas jurídi-
cas e descaradamente passa a simplesmente deso-

tureza alimentícia, os pagamentos devidos bedecer às ordens judiciais.
pela. Fazenda Federal, Estadual ou Munici- Além dos votos vendidos da reeleição e da Ii-
pai, em virtude de sentença judiciária, far-se- beração de verbas com critérios políticos, conforme
ão exclusivamente na .ordem cronológica de recente denúncia, eis que agora o mesmo Governo
apresentação dos precatórios e à conta dos Federal deixa de efetuar o pagamento das ordens ju-
créditos respectivos, proibida a designação diciais, desobedecendo à Constituição Federal e
de casos ou de pessoas nas dotações orça- desrespe~ndo o Poder Judiciário.
mentárias e nos c(éditos adicionais abertos Os mesmos que acham dinheiro, decerto em-
para este fim. baixo das pedras, para comprar votos, os mesmos

§ 111 É obrigatória a inclusão, no orça- que se acham donos do dinheiro público para dividi-
mento das entidades de direito público, de lo conforme seus interesses eleitorais, negam-se a
verba necessária ao pagamento de seus dá- pagar o que é devido nos termos da lei. Têm admi-
bitos constantes de precatórios judiciários, nistrado por tanto tempo o dinheiro público em bene-
apresentados até 10 de. julhQj<.data em que fício próprio, que chegam~a·ter dificulclades quando
terão atualizados seus valores, fazendo-se o se trata de gastá-lo dentro dos parâmetros da legali-
pagamento até o final do exercício seguinte. dade. Aliás, e essa é a grande questão, onde está

Em virtude de inúmeras decisões jl}diciais, em esse dinheiro? O que o Governo Federal pretende
que são beneficiários servidol'43s públicÓs federais, fazer com o mesmo, já que não está dando a ele a
nos orçamentos das Universidades Federais vincula- destinação legal? Por quanto tempo o Governo Fe-
das ao Ministério da Educação e Cultura, foram in- deral se manterá nessa posição de desrespeito à
cluídos os precatórios judiciais apresentados até 10 Constituição Federal e ao Poder Judiciário?
de julho de 1996, para pagamento até 31 de dezem- Essa situação inaceitável tem que ser denun-
bro de 1997. ciada à Nação. E mais: os Poderes legislativo e Ju-

Em que pesem as disposições constitucionais diciário têm que adotar as medidas cabíveis para
e legais sobre a matéria (o Orçamento Federal é lei), coibir tal conduta.
que obrigam taxativamente, como já visto, o paga- . Nesse sentido, estamos tomando as seguintes
mento dos precatórios até o último dia do ano em providências:
cujo orçamento estejam incluídos, não foram tais re- Protocolo de requerimento à Casa de convoca-
cursos liberados até a presente data, o que se cons- ção dos Srs. Paulo Renato de Souza, Ministro da
titui em flagrante e violenta ilegalidade. Ilegalidade Educação, e Pedro Malan, .Ministro da Fazenda,
que é mera repetição do que já aconteceu em de- para que venham à Câmara explicar o motivo desse
zembro de 1995, quando os precatórios judiciais so- injustificável atraso, a previsão para o pagamento e
mente foram pagos am fins de janeiro de 1993. a destinação dos recursos constantes do Orçamento
Aliás, a repetição dessa conduta é mais que uma ile- Federal com vistas ao pagamento dos precatórios;
galidade. É um impressionante e ina~itável ato de Protocolo de requerimento à Casa para que o
desobediência civil partidq do próprio Governo Fede- Tribunal de Contas da União seja informado sobre o
ral. Representa, sem dúvida, uma tentativa de rompi- fato, para que esse tome as medidas cabíveis;
mento do equilíbrio entre os Poderes, pressuposto Marcação de audiência com o Ministro Celso
da organização do Estado de Direito na forma repu- de Mello, Presidente do Supremo Tribunal Federal,
blicana, corno há tanto tempo ensinou Montesquieu. para manifestação da nossa preocupação com a

Não bastasse a usurpação das atribuições do gravidade da situação e formulação de pedido para
Poder legislativo, pela lamentável e flagrantemente uma intervenção formal do Poder Judiciário junto ao
inconstitucional prática da reedição das medidas Governo Federal com vistas a resolver a situação;
provisórias, não bastasse a submissão de certos ór- E, finalmente, nossa assessoria jurídica está
gãos do Poder Judiciário aos interes~es do Executi- estudando a possibilidade de pedir a responsabiliza-
vo, corno ~o caso do constrangedor festival das aç6- ção dos Ministros da Educação e da Fazenda por
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prática de crime de responsabilidade, nos termos do de milhões de trabalhadores brasileiros, a exigir a
art. 12, incisos I, 1/ e IV, da Lei n° 1079, de 10 de soma dos esforços, a soma das inteligências dos ho-
'abril de 1950, diploma esse que foi recepcionado mans públicos, e não a divisão.
pela nova Constituição Federal; Por isso, tomara Deus os Srs. Senadores apro-

Uma coisa é certa e queremos deixar bem cla~ vem hoje o novo contrato de trabalho.
ra: tomaremos todas as medidas possíveis para que Era o que tinha a dizer.
essa situação de ilegalidade não só seja resolvida, O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A Mesa
como também não volte a acontecer. autoriza a transcrição do pronunciamento de V.Exa.

Era o que tinha a dizer. nos Anais da Casa, bem comoj:)ua divulgação no
O SR. OSVALDO BIOLCHI (PTB - RS. Sem programa A Voz do Brasil, na fol'J118 do Regimento.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. D~ Durante o discurso dó Sr. Osvaldó Bio-
putados, em época de crise é preciso ampliar com chi, o Sr. Ubiratan Aguiar, 111 secretário, dei-
urgência a taxa de flexibilidade e buscar saídas cria~ xa a cadeira da presidência, que é ocupada
tivas. Essa velha máxima aplica-se com perfeição à pelo Sr. Nilson Gibson, § 2!l dó artigo' 18 dó
conjuntura brasileira atual, turvada por receios de regimento interno.
agravamento do panorama financeiro internacional. O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Com a
Nesse sentido, a proposta de criação de emprego palavra o Deputado Paulo Feij6..
temporário, a ser examinada hoje pelo Plenário do O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia
Senado, parece bem a pr0p6sito. Aliás, o contrato o seguinte discurso.) - Sr•.Presidente, Sras. e Srs.
de emprego temporário já foi aprovado por esta Deputado$, a imprensa livre'e;;democrática, partici-
Casa. pativa e crítica é um dos mais poderosos instrurnen-

Há, porém, que não descuidar das salvaguar~ tos de transfonnação social, exercendo função ímpar
das, para que a iniciativa não venha a se transformar no cenário político de um Município, de um Estado,
num retrocesso para as classes trabalhadores. Esse ou da Nação. Neste aspecto, Campos, no norte do
é o grande temor das lideranças sindicais, que a Estado do, Rio de Janeiro, pod& considerar-se uma
princípio sempre resistiram por inteiro à idéia. No en- cidade privilegiada, pelo valor 'de sua tradicional im-
tanto, o quadro de crise acabou por fazê-Ias rever prensa, urna das mais combativas da história de todo o
pontos de vista e admitir, ainda que com. ,grandes País. Enoaixa-se neste modelo de atuação profissio.
restrições, a propos~a. .' nàl exemplar e ética, o diário Folha da Manhã, que

O desemprego é hoje o grande fantasma a as~ comemorou, em 8 de janeiro último, 20 anos de exis-
sustar o País e o mundo. A crise asiática impôs a tência, pautada pelo profissionalismo e pela ética.
necessidade de adoção de novas medidas restriti~ É com indisfarçãvel orgulho e satisfação, Sr.
vaso A estimativa de crescimento para este ano tor- Presidente e nobres colegas" Parlamentares, que
nou~se ainda mais modesta: no máximo 2%. A in- faço uso da tribuna desta honrada e digna Casa do
dústria, o comércio e os serviços não estão contra~ Congresso Nacional, para juntar minha voz à de to-
tando; ao contrário, estão demitindo. Não se pode dos do norte fluminense que têm parabenizado a
condenar por isso o empresário que age com cauta- Folha da ManhA pela passagem de seus 20 anos
la. Crise exige prudência e gera intimidação. É nesta de fundação. São duas décadas de uma história que
hora que o Estado tem papel de relevo a desempe- começou a ser escrita pela força e empenho de seus
nhar; é nesta hora que esta Casa tem o dever de idealizadores, a Profl Diva de Abreu Barbosa e o jor-
procurar saídas e criar mecanismos e condições nalista Aloysio Barbosa. Casal que conduz até hoje,
para facilitar a vida do trabalhador. com dedicação e perseverança, os destinos de um

É o caso do emprego temporário, já aprovado jornal que nasceu para traduzir a comunidade em
pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, suas páginas, para formar opinião pública e balizar
e que hoje, sem dúvida, será aprovado por aquela os caminhos de uma gente que quer crescer e bri-
Casa. Descartá-Ia liminarmente, sem apresentar al- Ihar. Considero imprescindível tomar explícito o motivo
ternativas, configura grande irresponsabilidade polfti.. de meu respeito e admiração pela Folha da Manhi.
ca. Entretanto, aprovar essa nova modalidade de Originam-se, fundamentalmente, do fato de ser este
emprego, sem estabelecer salvaguardas eficazes um jornal que tem para si, como princípio editorial de
que não impliquem renúncia a conquistas históricas, maior peso, o compromisso, irrefreável, de ser par-
idem. Não se trata, afinal,' de maténa que justifique ceiro da promoção do desenvolvimento de todo o
duelo entre as partes. O que está em jogo é o drama norte, noroeste e centro-norte. Regiões por mim rep-
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resentadas nesta casa e que inestimável apoio têm Encerro este pronunciamento desejando à Fo-
obtido da Folha da Manhã: lha da Manhã que prossiga em sua trajetória de'su-

Quando, no final da década de 70, a professo- cesso com a mesma luz que tem acompanhado nes-
ra e o jornalista, casados, idealistas, pensaram em t~s anos.
um diário dinâmico e inovador, adotando os princi- Era o que tinha a dizer.
pais conceitos do jornalismo moderno, com impres- O SR. INOCêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pro-
são og-set, redação "profissionalizada, muitos duvi- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e
daram do êxito de tal feito. hoje, renovada, com mo- Srs. Deputados, quando, em 1959, o Presidente
demo parque gráfico para uso de cor, redação e de- Juscelino Kubitschek lançou a OPENO, Operação
partamento de fotografl8 completamente informatiza- Nordeste, a Nação mobilizou-se para reparar, de for-
dos, compatfveis com .as tecnologias mais avança- ma definitiva, as injustiças sociais que sempre carac-
das de tratamento d~ .notícias e fotos, A Folha. da terizaram o quadro regional em que predominavam
Manhã é uma prova inconteste de que a garra e a as monoculturas de cana-de-açúcar e cacau e
força' de vontade, e busca contínua pela qualidade, -ilhas- isoladas de industrialização - têxtil, metalúrgi-
fazem a diferença de qualquer negocio. cas e fábricas de alimentos. Daí surgiu a Superinten-

No decorrer de minha história política, passan- dência do Desenvolvimento do Nordeste, com todo o
do pelo meu primeiro mandato como Vereador na ci- prestígio político, pois o superintendente na época, o
dade de Campos, atéac atual como Deputado Fe- economista Celso FlIrtado, acumulava a função de
deral, a Folha da Manhã·tem me provocado o fascí- Ministro do Planejamento.
nio da leitura pluralista, que éa do cidadão coRlum e Os mecanismos de incentivos-iiscais e finan-
a do homem público. Tenho~ servido, em difereil- ceiras - deduções do Imposto de Renda para aplica-
tes oportunidades, daqui mesmo desta tribuna de re- ção em investimentos no Nordeste, reduções do Im-
portagens originalmente pUblicadas por este brilhan- posto de Renda e dos Impostos de Importação e so-
te diário e que provocaram a minha interferência, no. bre Produtos Industrializados - foram as grandes
que a mim cabia posicionamento em relação a ques" '. alavancas propulsoras do crescimento econômico do
tóes de interesse do norte, noroeste e centro-norte. . Nordeste, que ainda hoje se registra, graças ao efei-
fluminense. to multiplicador dos investimentos privados. Por isso

devem ser preservados e aperfeiçoados ao longo do
Sr. Presidente,. em qualquer lugar do mUndó, tempo.

defini-se como jornal sério, ético e responsável A permanência desses incentivos, ao longo de
aquele que é mais feito de homens doqlie de má-. mais de trinta anos, várias vezes reformuladOS, não
quinas, de idéias do qu~. de processos. Assim é a' foi tranqOila, sofrendo, de vez em quando, ataques
Folha da Manhã, que soube harmoniZár as'profun-. , de grupos políticos inconformados, no Sul e Sudes-
das reformas gráficas e editoriais comandadas por. te, e nas vantagens locacionais oferecidas no Nor-
Diva Abreu Barbosa e AIQysio ~rbosa, co,.., avalori~ . deste, aliadas aos incentivos dos próprios governos
zação do que para qualquer jornal lhe é :~,s c~ro,' dos nove Estados e .da· região norte de Minas Ge-
mais relevante: o profissional. Integram a vitoriosa rais. Durante o regime militar, os incentivos foram
equipe da Folha da Manhã os melhores jomalistas estendidos ao Espírito Santo e aos setores de turis-
da cidade de Campos, mantendo a credibilidade por mo, pesca, f1orestamento e reflorestamento, am-
que sempre primou o expériente Aloysio Barbosa,. pliando-se, ainda mais, o leque das vantagens às
por muito tempo repórter de primeira linha do Jornal empresas privadas, em detrimento da filosofia origi-
do Brasil. na! de promoção socioeconômica do Nordeste e da

Não é a Folha da Manhã urna simples página Amazônia.
da história do jornalismo de Campos e do interior do Hoje, a situação socioeconômica da região
Estado do Rio de Janeiro. Em 20 anos de dedicação Nordeste é outra, em parte modificada pelo volume
à sua gente, à sua comunidade, tem este jomal se desses incentivos, apesar de alguns desvios no pro-
comportado como um verdadeiro gigante na batalha cesso de sua aplicação, prontamente corrigidos pela
por direitos que por tanto tempo foram negados Sudene e, nos últimos cinco anos, impecavelmente
àquela" região' que é responsável por mais de 70% fiscalizados pela nova administração da agência fe-
do petróleo produzido em todo o território nacional, deral de desenvolvimento.
em rosário de lutas que não tem fim nem se preten- Mais de 700 mil empregos diretos foram cria-
de ·assim. dos e milhares de empresas industriais, agroindus-
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triais e agrícolas instaladas em todos os Estados, Assim, consideramos ainda imprescindível a
com a transformação inclusive do empresariado, adoção dos incentivos fiscais às regiões mais pobres
que, dE:! patronato tradicional, passou a ser núcleo de de nosso País, corno meio de desenvolvê-Ias, QE!ran-
gestores altamente capazes, organizados e ágeis, do renda e empregos, fazendo com que.os seus 00- .
além de atualizados sobre técnicas de administração bitantes tenham condições de viver e criar suas fa-
de empresas e uso de novas tecnologias produtivas mílias no próprio local onde nasceram.
para enfrentar os desafios da globalização e da Por isso, desde o início do anúncio do pacote
mundialização. Exemplo disto é o grupo de produto- fiscal, com 51 medidas, como Líder do Partido da
res de frutas do Vale do São Francisco que compete Frente liberal, divergimos do corte de 50% dos in-
internacionalmente com produtores de Israel, do Chi- centivos para o Norte e Nordeste, por ser altamente
Ie, da África do Sul. É só visitar os supermercados injusto para essas regiões e seria tratar igualmente
da Europa para constatar: mangas, goiabas, melões, os desiguais. Ao conseguirmos a redução gradativa
uvas brasileiras sendo vendidas ao lado da produ- dos incentivos fiscais, em vez de corte de SOOk em
ção similar européia e de outros países. 1998, corno previa o plano de ajuste fiscal do Gover-

Desde a instituição da Lei n° 8.167, de janeiro no, com extinção em 2013, semelhante à Suframa,
de 1991, que criou as debêntures, o Sistema FINOR esperamos que até lá possamos ter descoberto outro
- Fundo de Investimentos do Nordeste, que substi- ~nismo de compensação ao Norte e Nordeste.
tuiu os antigos artigos 34118 dos Planos Diretores do O Nordeste e o Norte são regiões viáveis, bas-
Nordeste, a Sudene vem procurando reorientar os ta apenas que lhes concedam incentivos já feitos
investimentos privados pará novos campos>-.de.:pro- para o desenvoMmento do Sul e Sudeste.
dução compatíveis com a meta de manter altas as Era o que tinha a dizer.
taxas decrescimento do Produto Interno Bruto regia- O SR. D~RCIO KNOP (BlocolPDT - SC. Pro-
nal e, em conseqOência, os níveis de emprego. A nuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sr.as e
criação de empregos é, na atualidade, a preocupa- Srs. Deputados, os justos reclamos da população
ção maior e mais premente de todo político guindado por uma maior celeridade da prestação jurisdicional
a postos de direção e mando nos Executivos dos têm sido constantes. Atendê-los,' em toda a sua aro-
países democráticos. plitude, implica reformas conceituais cuja implemen-

Mas o instrumento dos incentivos fiscais e fi- tação não se pode fazer de um dia para o outro,
nanceiros não é só e exclusivamente a alavanca de dada a sua complexidade e as questões dogmáticas
promoção do Nordeste para lograr sua efetiva inte- envoMdas. No entanto, para alguns desses proble-
graÇão ao Sul e Sudeste do Brasil e, simultanea~ mas existem soluções específicas, simples e de bai-
mente, à economia do Mercosul. É preciso reformu- xo custo, que trariam imensos e evidentes benefícios
lar as Zonas de Promoção de Exportação - ZPE e para a população. É o caso da criação de um Tri-
eliminar as distorções entre preços CIF e FOB das bunal Regional Federal, sediado em Curitiba, com
indústrias do Nordeste, do Sul e Sudeste do Brasil,' jurisdição sobre o Paraná e, eventualmente, sobre
permitindo que as empresas locais adquiram suas um outro Estado vizinho. Os argumentos apresenta-
matérias-primas no mercado internacional sem as dos pelo Procurador-Chefe da Procuradoria da Re-
elevadas tarifas protecionistas existentes sobre os pública no Estado do Paraná, Dr. Dilton Carlos
produtos similares brasileiros. Eduardo França, em artigo publicado na imprensa

Outro mecanismo de integração pode ser a re- curitibana, tomam .irrefutável a necessidade premen-
formulação dos custos sociais da mão-de-obra no te da iniciativa.
Nordeste (encargos previdenciários e trabalhistas), Atualmente, o Tribunal Regional Federal da 4-
no momento em que se cogita de um novo pacto so- Região concentra em Porto Alegre todos os proces-
cial nacional que preserve os empregos atuais e es- sos da Justiça Federal de Segunda Instância oriun-
timule a criação de novos empregos, com a reformu- dos do Rio Grande do Sul, santa Catarina e Paraná.
lação da CTPS e a adoção de fórmulas modernas Corno observa o Dr. Dilton, o seu desmembramento
de relacionamento do capital com o trabalho, no Bra- em pelo menos dois é, acima de tudo, uma questão
sil. Vale salientar que, decorridos 39 anos da criação de bom-senso, de racionaliqade e de respeito aos
da Sudene-, apesar do Nordeste ter sido considerado milhares de cidadãos desSes três Estados que, hoje,
prioridade nacional de todos os governos, o fosso de têm seu acesso à Justiça enormemente dificultado
desenvolvimento entre esta região e as mais ricas pela morosidade que o desnecessário acúmulo de
tem cada dia se tomado mais acentuado. processos numa única corte provoca. E que esse
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estrangulamento é dramaticamente real, provam-no, so efetivo à Justiça. E, certamente, se prestará me-
à saciedade, as próprias estatíst!c;:l.s do TJ:lc-4. No 'hor Justiça com um Tribunal Regional Federal no
último dia do ano de 1996, ali tramitavam exatos 1';.... P~m..i.~lá·.
mil e 522 processos. A cada mês são mais de 5 mil Era o que tinha a dizer.
processos novos distnbuídos; no corrente ano totati- O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSB - BA.
zaram 67 mil e. 593~ Não podemos deixar de convir Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
ser essa uma carga de trabalho impossível de ser s,ss e Srs. Deputados, o controle de caráter monop-
suportada pelos 23 juízes que compõem o Tribunal. olista dos meios de comunicação na Bahia, exercido
Há ainda de considerar o alto percentua! :::le proces- pelas emissoras de TV, rádio e imprensa escrita, li-
sos que, julgados em p.-lmpi\"P. InStância, são auto- gadas à família do Senador Antonio Carlos Magalhã-
maticamente remetido- :10 TRF, em grau de recurso. . es, não permite que a população do nosso Estado, e

Observa, ainda, o Procurador Regional da Re- também o Brasil, tomem conhecimento da verdadei-
pública no Paraná que se engana quem pensa que o ra tragédia social que vive a Bahia.
cidadão comum raramente necessita recorrer à Jus- Além dos vergonhosos índices relativos à sub-
tiça Federal. Basta .Iembrar, por exemplo, que é a nutrição, analfabetismo, doenças endêmicas, rela-
Justiça Federal quem aprecia as questões relativas ..
à Previdência Social. Só no TRE-4 são mais de 22 " ção entre população e matrículas na universidade,

ternos no·'mundo do trabalho uma das faces mais
mil ações desse tipo, que tramitam em grau de re- cruéis desta tragédia: somente no ano de 1997, 200
curso. Cada uma dessas ações tem em média dez.. mil baianos perderam seu emprego no Estado, o que
autores. São, assim, mais de 220 miHll.ibalhadores confirma dramaticamente o1htiiCe de 22% de de-

.que vêm arrastar-se, às vezes por an~, uma deci- semprego na região Metropolitana de Salvador,
são que lhes reconheça, ou não, o direito reclamado. como o mais alto do País.

Para os paranaenses - distantes de 700 a 1
mil e 200 quilômetros. de Porto Alegre _ a. injustiça Ainda segundo o insuspeito jornal A Tarde,
da morosidade vem acrescer os altos custos .. provO'". . nos setores que mais empregam como o setor de
cados pelo deslocamento obrigatório de advogados.. serviços esses índices continuam caindo.
até a Capital gaúcha oua contratação nessa ~apital E o ligeiro crescimento ao setor da construção .
de profissional para o acompanhamento de processo civil de 2,8%" não compensa nem em qualidade nem
de seu interesse. em quantidade as outras quedas, inClusive no setor

E o estranho, s,ss e Srs. Deputados, é que a público que, para alegria dos tecnocratas, teve uma
resistência à implantação de sede do Tribunal As- redução de 3,3% nos seus postos, como comemo-
gional Federal em Curitiba, há tanto tempo reclama- rou o jomal Correio da Bahia, propriedade dos Ma-
da pelos paranaenses, está em contradição. com os gal~es.
esforços do Judiciário de es~ender os serviços da Está incluída nesse percentual a demissão dos
Justiça Federal de Primeira Instância a parcelas' 4, mil e 700. celetistas da Prefeitura de Salvador,
maiores da população. Bem pouco proveitosa se tor- grande feito administrativo do atual Prefeito~
na essa providência em face do constante estreita- Os números relativos à quantidade de pais e
mento do gargalo do TRF. pelo acúmulo de proces- mães de famílias sem emprego, os dados referentes
sos nessa corte. à qualidade dos empregos e aos salários são verda-

É de cristalina transparência a oportunidade e deiramente trágicos. É o jornal O Globo que divulga
conveniência do desmembramento do TRF-4 com a pesquisa realizada pela Secretaria Especial do Tra-
criação de um Tribunal Regional Federal no Paraná, . balho do Município do Rio de Janeiro, onde o traba-
pois o investimento a ser feito é pequeno, a estrutura Ihador baiano de Salvador tem a mais baixa renda
funcional exigida, reduzida e o número de juízes na- real média do Brasil: 358 reais contra 711 de São
cessário ao seu funcionamento, modesto. Contra Paulo, 527 dC? Rio, 386 de Recife.
essa demanda da população do nosso Estado não E o que é pior, Sr. Presidente: o trabalhador
há argumento que se sustente. Como justificar tanta baiano ganha menos, embora tenha mais anos de
resistência? estudo (6,95) do que o trabalhador pemambucano

Esses, os motivos que nos levam a juntar a (6,68).
nossa voz à do"" povo paranaense, "não por veleida- E, ainda pelo estudo da Secretaria Especial do
des paranistas ou coisas do gênero, mas porque o Trabalho do Rio, a taxa de desemprego de Salvador
exercício da cidadania não pode prescindir do aces- é a mais alta do País: 1,8%.
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Essa é a Bahia que gigantesca massa de pro- so aos insumos e à tecnologia, a política de empre-
paganda oficial diz que está no caminho certo. go e da reforma agrária. .

O SR. CONFúclO MOURA (BIocoIPMDB - RO. Encerro o meu pronunciamento, parabenizan-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, do os Vereadores, a população de Alto Paraíso e os
Sr.as e Srs. Deputados, fiquei muito satisfeito com a Prefeitos Hélio Júlio Bezerra e Francisco Sales (da
inauguração, no último dia 24 de dezembro de 1997, cidade de Ariquemes), pelo exemplo que deram de
da rede de energia elétrica para a cidade de Alto Pa- dedicação, coragem e muito trabalho, para que o
raíso, Estado de Rondônia. povo da nossa região não fi~sse sem energia elétri-

Foi o último Município localizado no eixo da ca de boa qualidade, melhorando a condição de vida
BR-364 a ter energia elétrica permanente e de boa e de cidadania de todos.
qualidade, fornecida pela Hidrelétrica de Samuel. Era o que tinha a dizer.
Não era sem motivos que a população daquela loca- O SR. EULER RIBEIRO (PFL - AM. Pronuncia
Iidade já se vinha sentindo discriminada pela demo- o ,seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs.
ra da conclusão da rede de alta-tensão, uma vez Deputados, a flexibilização do monopólio da Petro-
que as outras cidades, bem mais distantes, já ti- brás deveria contribuir, no caso do Amazonas, para
nham resolvido o fornecimento equilibrado de ener- fomentar um dos objetivos da Zona Franca de Ma-
gia elétrica. naus: interiorizar o desenvolvimento e permitir que

É como diz o Governador Valdir Raupp: -Antes benefícios sejam compartilhados por todo o imenso
tarde do que nunca-. Em boa hora o fato foi consu- território que compõe a Amazônia OCidental. A des-
mado, e a população-do Paraíso só tem a agradecer coberta EJ'á'exploração do petróleo e do gás natural
o esforço concentrado de seus Vereadores, que não na base de Urucu, em Coari, deveria ser dos mais
mediram esforços no sentido de cobrarem, dia e noi- importantes instrumentos para tal objetivo, evitando
te, a conclusão dos serviços, tendo também, é lógi- repetirem-se os erros que os trinta anos do projeto
co, a boa vontade do Prefeito Hélio Júlio Bezerra e considerado redentor do crônico descaso com a re-
das Associações Rurais e Comercial. gião venha a repetir-se por mais algumas décadas.

Os investimentos para conclusão desta obra, A concentração de atividades industriais e investi-
da ordem de SOO mil reais, só foram possíveis gra- mentos governamentàis em Manaus provocou o
ças à união e à parceria da Prefeitura Municipal de êxodo rural, inchou a cidade e não ofereceu os be-
Alto Paraíso, da Prefeitura Municipal de Ariquemes, netrcios econômicos e sociais previstos. É preciso,
do Governo do Estado de Rondônia e das Centrais obviamente, -desinchar" Manaus.
Elétricas do Estado de Rondônia, que, todos juntos, Essa providência, contudo, não pode ser con-
dividirarn a conta e fizeram a obra, inaugurando tam- cretizada com os projetos em andamento de trazer
bém este modelo de divisão de encargos e benefí- por poliduto o petróleo e o gás de Urucu para a Refi-
cios, onde a conta fica pequena para cada parceiro. naria de Manaus (REMAN), como se está providen-

O Governador Valdir Raupp ficou imensamente ciando. O gasto previsto de R$S20 milhões para a
satisfeito, devido a ter tirado de suas costas este pe- expansão dessa refinaria seria melhor empregado
sado encargo, pois de muito já havia prometido aju- com a construção de outra em Coari, muito estraté-
dar o povo de Alto Paraíso, mas, por diversos moti- gica e produtiva. Os derivados do petróleo e as fra-
vos burocráticos, a obra vinha sendo sempre adiada. ções de gás poderiam ser entregues com mais facili-
Com este benefício e mais o asfaltamento da estra- dade ern Manaus, em Rondônia e no Acre. Mesmo o
da que liga a cidade à principal rodovia do Estado, é petróleo que será importado do Peru e da Venezuela
resgatada e muito a imagem positiva do Governador chegaria a custos mais baixos a Coari, por via maríti-
,perante aquele povo. ma, por dutos ou pequenos trechos de estradas.
, Como Parlamentar que sou, Sr. Presidente, Ainda é tempo de reverter essa decisão impensada
representando aquela população na Câmara dos e catastrófica para o desenvolvimento da região,
Deputados, é para mim também um encargo a me- além de fazer de Manaus uma Capital de desempre-
nos, mas, na vida pública, nunca se encerram as ne- gados e desvalidos. É preciso estruturar melhor eco-
cessidades da população. Muitos outros objetivos nômica e socialmente o território. O Solimões é um
devem ser perseguidos, tais como as melhorias na pólo natural de riquezas. Ainda há tempo de reverter
área de saúde, a construção de centros de saúde, a a situação.
política ambiental, a eletrificação rural, o crédito agrí- O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro-
cola, as facilidades para que o agricultor tenha aces- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e



Maceió, 3 de dezembro de 1997

Excelentrssimo Senhor
Ministro limar Galvão
DD. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
Brasflia - DF

Senhor Presidente,
Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência o

pleito formulado pelos Juízes Eleitorais, que a Asso
ciação Alagoana de Magistrados - AMAGIS reputa
justíssimo, considerando constituir, a informatização
das eleições, a certeza da eliminação das fraudes
que costumam acontecer em nosso Estado.

Não é demais enfatizar que, de regra, os pro
cessos eleitorais são fraudados exatamente em fun
ção da fragilidade da legislação eleitQral e, em espe-
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Srs. Deputados, distante quinhentos quilômetros da através de associações do tipo do CDL, que hoje
Capital pernambucana está Salgueiro, a Capital do completa dez anos. . '
Sertão. Pujante, altiva, alegre, pacata e orgulhosa O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL.
pelos ilustres filhos ali gerados. Uns nos píncaros do Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
sucesso da cultura e do esporte contemporâneos, a Sr.as e Srs. Deputados, é importante que todos os
exemplo de Manoel Tobias, considerado o melhor jo- segmentos de Alagoas se engajem e lutem pela total
gador de futsal do mundo, de Raimundo Carrero, es- informatização das eleições de 1998 no Estado. A
critor que transcende as fronteiras nacionais, 'e de crônica de fraudes e denúncias, de suspeitas e polê-
outros que preferiram fixar-se no torrão natal e ali micas em todos os pleitos de Alagoas é vasta e far-
plantar suas economias no mu'hdo empresarial, abdi- ta. Além dos noticiários sobre os acontecimentos
cando das ofertas de centros mais desenvolvidos, á dos últimos anos de Alagoas, as informações sobre
exemplo de Petrolina e da própria Capital do Estado, .as eleições e as apurações têm comprometido a le-
como Antônio Dedé, Sazinho, Adalmir Lustosa e o gítima vontade da população: ganha eleição quem
grupo de João Manoel, dentre tantos. tem voto.

Há dez anos, nascia em salgueiro a Câmara A informatização de todas as umas de Alagoas
dos Diretores Lojistas - CDL, cuja filosofia era e con- em 1998 é um imperativo da necessidade de morali-
tinua sendo a do trabalho, da força e da união em zação e limpeza dos pleitos. E mais: do respeito ao
busca da integração com a microempresa, cuja força voto do eleitor.
conjunta empurra as empresas de maior porte. No bojo da reivindicação dos alagoanos ao Tri-

Forte', como sua gente, salgueiro suportou to- bunal Superior Eleitoral, destaca-se a manifestação
das as crises e pacotes dos governos, sempre cre- da Associação Alagoana de Magistrados. A Ora.
scendo e progredindo. Nelma Torres Padilha, Presidente da Almagis, que

Sob a orientação da jovem Lêda ~ras, Presi- veio pessoalmente a Brasrlia entregar ao Ministro 11-
dente do.CDUSalgueiro, e seus companheiros de mar Galvão o pleito de todos os juízes eleitorais do
Diretoria, Zezito Dedé, Josemir Ferreira, Marcelo Estado.
Soares, Maria Késsia, Genildo Rodrigues, Janny Conclua-se que informatizar todas as umas de
Cléia, Miravan Tavares, Jackeline Menezes, Graça Alagoas é a maior contribuição de apoio da Justiça
Vidal e Nelson Vieira, os empresários salgueirenses, Eleitoral ao processo de moralização do Estado.
nesses dez últimos anos de atividades, encontraram E, para o conhecimento da Casa e da Nação,
o desenvolvimento e a modernização para enfrentar peço a V. Ex.a, Sr. Presidente, a transcrição nos
qualquer polftica de recessão. Anais do documento dos juízes eleitorais de Alagoas

A globalização, que tem afetado grande núme- enviado ao TSE.
ro de empresários pelo País afora, não atingiu fron- DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
talmente Salgueiro, graças a essa filosofia de unida- ORADOR:
de empresarial, onde todos os passos são discutidos
em assembléia, com objetivos diversos, dentre eles 01. GP N

2
220/97

a própria defesa do consumidor, o que enseja a con-
fiança desses novos empresários locais, evitando a
evasão das parcas divisas.

Nesse 27 de dezembro de 1997, Salgueiro,
através de suas mais expressivas Iidemnças, con
tando com o carinho e a presença de lojistas de ou
tras regiões, tais como Femando Guerra, Presidente
da Federação do CDL de Pernambuco, Joseênio
Brandão, Presidente do CDL de Petrolina, e Edjânio
Firmino, empresário do ramo de eletro-eletrônico e
fundador da Câmara Salgueirense, além de líderes
políticos, festejou o primeiro decênio da sua câmara
de Dirigentes Lojistas.

Rendemos aqui as nossas homenagens ao
povo de salgueiro, que, com o mesmo carinho que
nos adotou, vem fortalecendo as suas economias,
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cial. do sistema de votação e apuração obsoleto, fi- Dr. Carlos HE'nrique Pitta Duarte - 71 Zona
cando os Juízes Eleitorais desprovidos de instru- Eleitoral
mentos eficazes que lhes garantam a tradução plena Dr. tão Oenlsson B. de Almeida - 261 Zona
da vontade do povo manifestada através do voto. ,Eleitoral . '

Esperando que Vossa Excelência acolha o pe- Dr. Ricardo Jorge C. Lima - 31 1 Zona"Eleitoral
dido em referência, apresento-lhe meus protestos de Dr. Odilon Raimundo M. M. de Luz - 421 Zona
elevado apreço e consideração. - Nelma Torres P.. Eleitoral
diIa. Presidente. Dr. Jamil Amll Albuquerque - 21 1 Zona Eleitoral

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Dra Arda Cristina Lins Antunes - 451 Zona Elei-
Superior Eleitoral toral

Os juízes eleitorais do Estado de Alagoas, ·Dr. José lacarlas Sobrinho - 491 Zona Eleitoral
abaixo-assinados. dirigem-se a Vossa Excelência no Dra Luclana C. de M. Sampaio - 371 Zona Elei-
sentido de manifestar a preocupação do pleito eleito- toral
ral de 1998, fazendo ver que. inevitavelmente, as Dr.Durval Mendonça Júnior (Juiz Substituto)-
fraudes que costumam ocorrer nas eleições no nos- 511 Zona Eleitoral
so Estado. somente poderão ser elididas com a im- Dra Raquel David Torres de Oliveira - 39A Zona
plementação do .sistema eletrônico de votação e Eleitoral
apura~o, situação que nos faz propugnar-lhe pela Dra AIlana Normande Ascioli - 2()1 Zona Eleitoral
inclusão do sistema em referência para todos os mu- Dra Adriana Carta F. Martins - 51 Zona Eleitoral
nicípios alagoáoos. Dr. Wladimir Paes de Lira - 1()I Zona Eleitoral '.

Tennos em que pedem deferimento. Or. José Carlos Remígio - 271 Zona Eleitoral
Or. Manoel Tenório de Oliveira -181 Zona Elei-

RELAÇÃO DOS JUfZES ELEITORAIS . toral

Or. Marcelo T. L de Oliveira -15' Zona Eleitoral Or. Sérgio Wanlderley Persiano - 61 Zona Elei-
Or. Giovanni Alfredo de O. Jatobá - 401 .Zona toral

Eleitoral DI"! Silvana Maria C. de Albuquerque - 521
Dr. Allexandre L. de J. Pereira - 471 Zona Elei- Zona Eleitoral'

toral .. "' 'Or. André Geda Peixoto Melo - 341 Zona Elei-
Dr. Geraldo Tenório Silveira Júnior - gB Zona tora!

Eleitoral .Or. Aécio Flávio de Brito:'" 281 Zona Eleitoral
Orl\va Bernadete F. Nunes - 46!1 Zona Eleitoral Or. Jandir de Barros Carvalho - 111 Zona Elei-
O'" Maria Lúcia de F. B. Pirauá - 41 1 Zona toral

Eleitoral Or. Gaudino José Amorim Vasconcellos - 321
Dr. Nelson Tenório de O. Neto -121 Zona Elei-:- Zona Eleitoral'

toral Dr. Nei Costa A. de Oliveira - 291 Zona Eleitoral
Orl Maisa Cesário Bezerra (Juíza Substituta) - Dr. Fernando T. O. de Souza - 31 Zona Eleitoral

441 Zona Eleitoral . . . Dr. Ayrton de Luna Terlório(Aposentado) - 251

Dr. Jairo Xavier Costa (Juiz Substituto) - 3()1 Zona Eleitoral
Zona Eleitoral O SR. FAUSTO MARTELLO (PPB - SP. Pro-

Orl Sandra Janine Wanderley C. Maia - 231 nuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, s.-u e
Zona Eleitoral . . Srs. Deputados. começa o ano eleitoral de 1998 com

Dr. Adriano Soares da Costa -131 Zona Eleitoral a promessa de realizações por parte do Govemo Fe-'
Dr. Jeoge leão de Omena -141 Zona Eleitoral deral. corno a continuação do Programa Brasil em
Dr. Alfredo dos Santos Mesquita (Juiz Substituto) Ação. E começam. a imprensa e determinadas for-

- 33' Zona Eleitoral ças políticas. a criticar a atitude do Presidente da
Dr. Mirandir César de lima - 481 Zona Eleitoral República de imprimir maior velocidade às obras e
Or. Manoel Tenório de Oliveira -181 Zona Elei- de se fazer presente nas inaugurações.

toral Tal atitude de oposição está ligada diretamente
Dr. Vilano de Omena lopes - 41 Zona Eleitoral à possibilidade de reeleição do Presidente da Repú-
Dr. Adalto Fernandes V. Filho - 248 Zona Elei- blica. instituto jurídico que nós. representantes da

toral população brasileira. aprovamos no Congresso Na-
Dr. José Alberto Ramos -19A Zona Eleitoral cional no ano de 1997. Estabelecemos a possibilida-
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de de reeleição para cargos executivos (antes veda- a Minas Gerais. A duplicação do trecho paulista será
da pela Constituição Federal) e detenninamos Iimi- concluída até o final deste ano;
tes de atuação dos candidatos que exercem manda- 6) conclusão de ponte 'erroviária sobre o Rio
tos eletivos. Paraná, na divisa de São Paulo e Mato Grosso do

Estabelecemos limites que preservam a máqui- Sul, e os primeiros 100 quilômetros do trecho mato-
na pública de utilização eleitoreira, até mesmo com a grossense do sul da Ferronorte;
detenninação de que o Presidente da República, ao 7) inauguração das obras de ampliação e mod-
se deslocar em aeronave da Força Aérea Brasileira, ernização do porto carioca de Sepetiba;
pague por esse serviço como se contratasse o trans- 8) conclusão do gasoduto Bolívia-Brasil no tre-
porte de uma empresa aérea particular. cho que atinge a cidade de Campinas;

Ora, Sr. Presidente, exigir, como se está come- 9) conclusão do porto pernambucano de Suape;
çando a fazer, que o Presidente da República deixe 10) obras no Porto de Pecém, no Ceará;
de participar de inaugurações de obras importantes 11) conclusão de obra da Usina de Tucuruí,
apenas porque estamos num ano eleitoral, é um para fornecimento de energia ao oeste do Estado do

.exagero. Pará;
A lei já prevê que o dia 5 dejul!lo é a data Iimi- 12) obras de aproveitamento do gás naturaida

te para o registro das candidaturas e também proíbe bacia petrolífera amazônica de Urucu;
a presença do Presidente da República em solenida- 13) conclusão dos serviços de sinalização e
das de inauguração de obras a pártir do dia anterior, balizamento da hidrovia do Madeira e ,extensão 'da
ou seja, 4 de julho~ESté é um cuidado quanto à referida hidroViaientre Porto Velho (Rondônia) a Itá-'
igualdade de condições entre os diversos candidatos coatiara (Amazonas);
e não podemos esperar que o Governo paralise seu 14) recuperação da BR-364 e da BR-163, be-
cronograma de obras apenas para não se expor na neficiando os Estados de Mato Grosso do Sul, Mato
imprensa como empreendedor. Grosso, Rondônia e Acre; .

Com toda a razão o Executivo deve acelerar a 15) conclusão das obras das barragens nor-
conclusão das obras do Programa Brasil em Ação, destinas de zabumbão, Castanhão e Jacuzinho, 'da
porque se trata de obras importantes para o País, e adutora Pão de Açúcar - Olho d'Água,' a adutora do
que têm seus cronogramas já definidos. Espera-se, Oeste e o sistema Trairi-Cabugi; . . , ,
pa:-a este ano de 1998, a conclusão de obras como 16) conclusão de obras de extensão dos me":
as que relaciono a seguir: trôs de Brasnia, Belo Horizonte e São Paulo.

1) o ténnino da construção da eclusa de Jupiá, Como se vê, Sr. Presidente, trata-se de obras
parte integrante da Hidrovia Tietê-Paraná, que vai que não podem ficar paralisadas e que engrande-
acrescentar à hidrovia 700 quilômetros navegáveis cem (;) governante que determina a sua exeCuÇão.'
no trecho sul do Rio Paraná, alcançando a Hidrelétri- Se o Presidente da República as quer inaugurar pes-
ca de ltaipo; soaimente, melhor para todo o País, porque terá do

2) conclusão das obras no aeroporto de.Forta- Poder Executivo o maior empenho possível na sua
conclusão e no início das operações de cada uma

leza, construção financiada pelo Programa de De- delas, o que, sem sombra de dúvida, será benéfico
senvolvirnento do Turismo, parte de um grande em-
preendimento que engloba 51 abras de médio porte, para a população brasileira.
de incentivo ao turismo; Não é porque estamos em ano eleitoral, e com

a possibilidade de reeleição, que devemos ter o Brá-
3) conclusão do trecho da linha de transmissão sil parado, à espera de que o próximo Presidente da

de energia elétrica da usina de Xingó, para abaste- República reinicie obras que tivessem sido paralisa-
cer a cidade do Recife e do trecho que levará ener- das apenas para não parecer que tinham objetivos
gia ao Estado da Bahia; eleitorais. Agir assim seria, na verdade, posicionar-

4) conclusão da BR-174, que já se encontra se contra nacional, contra o interesse da sociedade
praticamente pronta, inclusive as 73 pontes neces- brasileira.
sárias, faltando apenas a pavimentação de 170 qui- Era o que tinha a dizer.

. Iômetros para se promover a ligação, por rodovia as- O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
faltada, entre o Brasil e a Venezuela; Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

5) a duplicação do trecho mineiro, de 230 quilô- Sr.as e Srs. Deputados, ocupo hoje a tribuna para
metros, da Rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo parabenizar um dos maiores empresários do setor



As taxas de juros dobram de um dia
para outro, o sistema financeiro titubeia, as
transações bancárias são reduzidas, eviden
cia-se o desequilfbrio das contas externas,
os impostos são aumentados e a produção
e o cofnércio se desorganizam. E o saco de
rraldades·' se mostra sem fundo como um
saco de Papai Noel.

Após a turbulência das primeiras se
manas e após decifrar O, jargão dos econo
mistas contra e a favor, fica claro que as
medidas são necessárias e a recessão e
suas conseqüências serão o preço que de
veremos pagar para evitar o retomo da infla

'ção. Contudo, alguns erros de percurso fi-
cam evidentes e devem ser corrigidos.

A crise asiática antecipou, mas não é a
causa dos nossos problemas. Nosso merca
do não pode continuar livremente aberto às
importações.

O déficit da Balança Comercial de
US$9,7 bilhões, acumulado nos últimos 12
meses, provavelmente não será coberto por
aplicações de especuladores estrangeiros e
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sucroalcooleiro do Estado de São Paulo, Dr. Lamar- Brasil, deixando trêmula a ainda frágil onça
tine Navarro Júnior. nacional.

Atualmente, o Dr. Lamartine ocupa a PrEisidên- No dia seguinte à queda da Bolsa de
cia da Sociedade de Produtores de Açúcar e de ÁI- Hong Kong, nosso otimista Presidente da
cool - SOPRAL, entidade importante e repre- República, com seu indefectível sorriso, afir-
sentativa no Estado de São Paulo e que contribui mava despretensiosamente: ·0 Real é uma
com o setor energético brasileiro. muralha·. No dia seguinte, a muralha vazou

Em 9 de dezembro de 1997, o Dr. Lamartine e US$5 bilhões de capitais voláteis volatiliza-
recebeu o prêmio Antonio Proost Rodovalho, conferi- ramo
do pela Associação Comercial de São Paulo. Nesta E o nosso Presidente do Banco Central
oportunidade, Sr. Presidente, ~Ie proferiu marcante afirmava ainda sorrindo: ·Vou abrir um pou-
pronunciamento, que hoje trago, na rntegra, ao co- co o saco de maldades·.
nhecimento dos Srs. Deputados: Quando os problemas não são trans-

Recebi com surpresa e emoção, a indi- mitidos pelas lideranças de forma coerente,
cação do meu nome para o Prêmio Antonio por falta de conhecimento pleno ou por pro-
Proost Rodovalho de 1997. Com surpresa, blemas de natureza polrtica eleitoral, a falta
porque jamais me julguei merecedor de láu- de compreensão das causas das transfor-
rea de tal importância e magnitude. mações difICUltam a aplicação das medidas

Emoção, porque esta áurea encerra de correção~ e são geradas as crises.
toda a: tradição e"grandeza desta casa que O châmado pacote nada mais é que
hoje comemora 103 anos de serviços pres- um encontro com a verdade. Só que medi-
tados a São Paulo e ao Pars; e porque traz das há muito tempo necessárias e conheci-
o nome do insigne brasileiro que foi Antonio das como a redução do déficit público de 4,5
Proost Rodovalho, fundador da Companhia para 0,5% do PIB se complicam quando, ao
Melhoramentos, Irder empresarial e pioneiro invés de aplicadas dentro· de um cronogra-
aglutinador da união das classes produtoras ma lógico, são tomadas de forma emergen-
paulistas. • cia!.

O tema deste ano é Agricultura, o que
de certa forma me constrange, porque, ape
sar de produtor de cana e pecuarista invadi
,do pelo MST, minha formação é de enge-
nheiro e minha especialidade é energia e
combustfveis. '

Contudo, uma leitura cuidadosa da his
tória da Associação Comercial neste século
e três anos de sua existência mostra que ela
sempre se sobrepujou e liderou a classe em
presarial com coragem e desprendimento,
especialmente nos momentos de crise. E
um momento de crise é o que vivemos.

O primeiro dos sete pontos capitais re
lacionados pelo nosso lúcido Presidente EI
vio Aliprandi, .no seu discurso de posse 
·manter a estabilidade monetária, sem inibir
o crescimento· - está hoje no cerne da crise
que nos aflige. '

Os Tigres Asiáticos não conhecem his
tória do Brasil e talvez por isso, de certa for
ma, repetiram, em plena modemidade, o
erro de- Rui Barbosa com a polrtica do Enci
Ihamento. E a globalização fez ressoar o ru
gido de estertor do Tigre nos recôncavos do
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investimentos das multinacionais, mas sim Nos últimos 25 anos, dediquei o me-
por redução de nossas reservas. Ihor do meu esforço e trabalho na expansão

O crescimento das exportações é um da produção e utilização do combustfvel re-
processo lento e fica dificultado pela reces- novável, e hoje, após completar 65 anos, es-
são, pela sobrevalorização da nossa moeda tou chegando à melancólica conclusão de
e pelo Custo Brasil. que vou assistir a sua extinção.

Os juros elevados diminuem o poder No mesmo momento em que o déficit
de competição da indústria e da agricultura. da Balança de Pagamentos ameaça a esta-

A valorização do dólar no mercado bilidade do Real, no mesmo momento em
mundial tende a neutralizar os efeitos da'len- que nos unimos em um esforço coeso para
ta desvalorização do real. aumentar as exportações, o mesmo Gover-

A redução do déficit público se mostra no que nos conclama para o trabalho e o sa-
complexa, lenta e apresenta importantes criffcio, ao analisar o PROÃLCOOL, de-
componentes polfticos. monstrando inacreditável grau de insensibili-

Os aumentos abruptos dos impostos, dade, se esquece de considerar sua carac-
não contemplam a metodologia lógica da re- terfstica mais importante: a de ser grande
forma tributária proposta em bases sólidas poupador de divisas.
pelo Secretário Executivo do Ministério da Nos 23 anos de PROÁLCOOL substi-
Fazenda. tuindo importações de petróleo, foram pou-

E finalmente o BNDES deve concéri!.~:· pados US$67 bilhões, o que significou a
trar os seus esforços em financiar a produ- economia de US$76 por barril de álcool car-
ção agrfcola e industrial exportável. burante consumido.

Não faz sentido discriminar a agricultu- E a partir do ano de 1997 até o ano
ra que apresenta superávits de US$IO bilha- 2010 poderá poupar de 62 a 172 bilhões de
es/ano versus déficit de .US$13, bilhões no dólares, se o Governo finalmente compreen-
setor não agrfcola, nas novas medidas de der a significância desses valores para a
incentivo às exportações. No caso da con- economia nacional e definir metas coerentes
cessão de ACCpara fornecedores de insu- de produção.
mo para exportação, a rede bancária enten- É transparente que o valor econômico
deu que se aplica somente para insumos fa- do álcool para a sociedade extrapola em
bricados, e ninguém fabrica algodão, laranja muito as avaliações menores a respeito do
ou cana-de-açúcar. diferencial entre o seu custo empresarial e o

O ACC para insumos agrfcolas, dada a preço de mercado da gasolina.
natureza das operações d9 plantio e produ- As demais motivações de natureza es-
ção, deveria ter seu prazo dilatado para 360 tratégica, sociais e ecológicas são sobeja-
dias e as garantias restritas à safra fundada mente conhecidas, não sendo necessário
e à vinculação ao contrato de exportação fi- aqui a sua reafirmação.
nal. O processo deveria ser agilizado, de for- Na tentativa de introduzir um pouco de
ma a viabilizar, em tempo hábil, recursos a aritmética e bom senso na discussão do as-
taxas de juros compatfveis com a necessi- sunto, encaminhamos ao Governo um traba-
dade de competitividade da nossa produção. lho que analisa todos esses efeitos e temos

O quadro de tensões convergentes ali- aqui cópias para os que se interessarem.
menta a crise, e por isso cresce em impor- Senhores, meu desalento reflete o de-
tância a ação coesa da iniciativa privativa, Ii- salento do setor sucroalcooleiro.
derada pela Associação Comercial de São Estranhamente, no lento processo de
Paulo. minar as resistências dos produtores, o Go-

Por pertinente, relevante em termos verno se'mostrou muito competente.' Talvez
econômicos, e área de nossa participação seja porque destruir é muito mais fácil e rápi-
direta, o PROÁLCOOL merece, algumas do do que construir.
considerações pelo tratamento incoerente Os financiamentos de estoque que co-
que tem recebido do Governo. Faço-o com briam a 'sazonalidade da produção foram
tristeza. suspensos e as marg~ns, já defasadas adi-
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cionalmente, reduzidas, não permitindo o re- na agricultura. Por permissivo, o Govemo
torno adequado. nos colocou à mercê do MST.

No lançamento da URV, o setor alta- O Direito de Propriedade em muitos
mente estocado teve seus preços congela- Estados é letra morta da nossa Constituição.
dos, seu passivo transformado em m~da Por isso, pelo sistemático descumprimento
forte e a taxa de juros real mantida em 72% da lei, o agricultor está acuado e o pânico se
ao ano. Financiamentos agrícolas e de cus- instalou no meio rural. Aceitar que a modifi-
teio foram praticamente suspensos. cação da atual organização rural em fazen-

E para completar, com a Lei da Flexibi- das seja feita pela força é absurdo, e é crimi-
Iização do Petróleo, que estabeleceu prazo noso descumprir sistematicamente manda-
de até três anos para liberação dos preços dos de reintegração de posse de proprieda-
dos derivados, o Governo, apesar de alerta- des invadidas pelo MST
do, decidiu não agir com isonomia. Liberou o Quando as decisões da Justiça são so-
preço do álcool anidro, o que desorganizou lenemente ignoradas, quando o descumpri-
o sistema de comercialização e vai liberar mento da lei rompe a ordem pública, sob o
em maio futuro o preço do álcool hidratado, complacente olhar do Estado, quando a vio-
apesar da existência de excedentes supe- lência é o meio consagrado pela política do
riores a mais de dois meses de demanda. Governo, de garantir o atendimento de rei-

Cerca de 35 unidades industriais ces- vindicações, o crime passa a compensar e o
saram suas atividades, e grande parte dos mais forte vence.
produtores de álcool caminham rapidamente Quem invade, quem toma, quem se-
para a insolvência, e assim, com o setor de- qüestra, ganha. Esse é o clima perfeito para
bilitado, fica mais fácil ao Governo impor a radicalização. São cúmplices todos os que
com a concessão de algumas migalhas sal- aceitam a suspensão das leis e sua substi-
vadoras no curto prazo, a aceitação tácita tuivão por mentirosa legitimidade da ação de
dos seus objetivos de estagnação do pro- grupos militantes.
grama. Nós tivemos nossa· propriedade rural

A dificuldade de acesso para discus- no Paraná invadida em 1
0

de outubro de
são dos assuntos nos escalões corretos do 1995. A técnica é conhecida - o INeRA faz
Governo, a diluição de responsabilidades uma inspeção, manipula índices e áreas,
entre os vários Ministérios envolvidos, a ine- desconsidera reservas e matas, que por re-
xistência de estudos e análises custo-bene- gulamento só existem quando averbadas,
fício confiáveis, a falta de massa crítica para conclui que a fazenda é improdutiva, informa
o debate das questões energéticas, a con- o MST, e a propriedade é invadida.
centração das discussões nos problemas Começa o calvário sem fim do fazen-
menores e a falta de percepção para o que deiro. Todas as medidas na área jurídica
é realmente importante, corno os efeitos na são tomadas, porém o Estado não autoriza
economia de divisas, nos sugere realmente o cumprimento dos mandados de reintegra-
um quadro desalentador. ção de posse. Somente quem viveu este

Contudo, a vida nos ensinou que a per- drama pode saber o que significa. Não sei o
missividade é a maior responsável pelos que doeu mais: se assistir à destruição da
males que afligem este País. fazenda implantada com sacrifício em 25

anos de trabalho, o roubo do gado, a quei-
E por não ser permissivos, nós não va- ma das pastagens, o clima de guerrilha e a

mos abaixar a bandeira e, de uma forma ou violência permanente, ou a dor no coração
de outra, vamos esclarecer à sociedade e ao constatar o colapso das instituições, das
ao Governo que a paralisação do PROÁL- leis, da ordem e do Direito de Propriedade.
COOL deve ser imediatamente revertida por C
não atender aos interesSes maiores do nos- omo última altemativa negociamos
so País. um acordo, participando invasores, liderança

local do MST e INCRA, que estabeleceu a
A palavra ·permissividade· nos leva a convivência pacífica e liberação da proprie-

outra reflexão sobre a crise que enfrentamos dade após seis meses. O· documento que
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redigimos regride nossa história jurídica para sos produtos sejam, senão eliminadas, no
a idade média, mas cessou a violência e o mínimo reduzidas.
acordo foi cumprido com a transferência dos Com a estabilidade econômica, a terra
invasores para outra área. deixou de ser utilizada como reserva de valor

Tem um fato digno de nota. Logo após para se tomar o que ela deve realmente ser.
sua posse, procurei o Ministro da Política um fator de produção, e corno tal valorizada.
Fundiária e pedi o seu empenho para que a Contudo, o Plano de Estabilização
lei fosse cumprida. Econômica, que encontrou na agricultura

Na semana passada, seu santuário, sua ·âncora verde· para refrear o processo
em Brasília, foi invadidO' pelo MST, sem ar- inflacionário, vem imputando ao setor pesa-
mas, sem violência - no que se pode cha- díssimos ônus adicionais pela forma com
mar de invasão pacífica. Palavras de S. que as taxas de juros e as taxas de câmb~o

Ex.!!: •Ato covarde, agressivo e desrespeito- vêm.sendo administradas; isto sem falar na
so, que rompe o diálogo e o trabalho feito tributação que é uma das mais perversas do
até aqui pelo Governo com o MST. Os da- mundo, pois sem contar Imposto de Renda
nos serão apurados, os invasores responsà- e Previdência, a produção rural é sujeita di-
bilizados e apresentarei medidas que visem reta e indiretamente a mais de seis tributos.
preservar a integridade de autoridades e dos E o que é pior: quase todos em cascata.
edifícios públicos·. O câmbio sobrevalorizado representa

Cabe indagar ao Sr. Ministro: e os da- confisco sobre o resultado da exportação de
nos e a integridade 'de centenas de agricul- itens importantes de nossa pauta, como
tores brasileiros invadidos pelo MST, não complexo soja, café, açúcar, suco de laranja
contam? Por acaso existe uma lei especial concentrado, pellet cítrico, carne e frango.
para autoridades e propri.edade.pÚblica dife: A taxa de juros extremamente elevada,
rente da nossa? Meus senhores, qualquer aplicada indiscriminadamente a toda a ca-
avaliação interna indica que·o Brasil é ainda deia produtiva, reduz drasticamente a com-
um grande ·vazio· agrícola. Possuímos um petitividade, elevando a níveis insustentá-
estoque de terras agricultáveis de mais de veis o endividamento.
350 milhões de hectares, dos quais utiliza- O País saneou o seu mereado finan-
mos com todas as culturas somente cerca ceiro. Se é importante valorizar a agricultura,
de 15%. por que não criou um PROER agrícola?

É esta condição que abre a perspecti- A seguir; é preciso evoluir e ao invés
va de uma grande expansão da produção de insistir e generalizar a necessidade de
agrícola tanto para fins alimentares quanto créditos oficiais subsidiados, rever a obsole-
para fins energéticos, gerando assim, ape- ta legislação e construir um sistema de tribu-
sar da obrigatória mecanização, o contin- tação que estimule o uSo dos mereados fu-
gente de empregos de que tanto necessita- turos para financiar a agricultura e diminuir
mos. seus riscos.

Para isso, é necessário "uma economia Entendemos que a reforma agrária é
agrícola'dirigida, segura e bem definida que necessária e que somente será eficaz quan-
contemple a diversificação da produção, uti- do for tratada de forma despolitizada, com
lizando a melhor vocação de cada solo e assentamentos calcados no suporte de urna
evitando a perseguição de produtos, mo- extensão agrícola adequada, crédito, infra-
mentaneamente mais rentáveis. estrutura de armazenagem e transporte e fi-

Cito o exemplo do algodão, em que o nanciamento de estoques reguladores.
Brasil, segundo exportador mundial, por falta O Brasil é uma grande Nação, cons-
de apoio interno adequado se tomou segun- truída com o suor dos seus agricultores, de
do importador. onde surgiu o estoque inicial de capital 'que

Na área externa, muito ainda precisa financiou a instalação do nosso parque in-
ser feito para que as barreiras tarifárias e dustrial, ,da nossa eficiente infra-estrutura de
não tarifárias contra o livre comércio de nos- serviços, em particular no mercado financeiro.
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A agricultura precisa ser urgentemente
valorizada. Dela depende uma enorme ca
deia de produção agropecuária, agro-indus
trial, industrial e de serviços. Dela sairá a so
lução definitiva para o desenvolvimento sus
tentado.

Porém, não podemos jamais nos es
quecer de que existe uma lei, uma lei que
não emana da Constituição - uma lei inexo
rável, que ignora índices de produtividade e
suporte desapropriatórios e que estabelece:
conforme a demanda excede a capacidade
de rendimento auto-sustentável dos siste
mas biológicos, começamos a consumir sua
base produtiva. É o começo do fim.

A agricultura e a pecuária devem ser
exploradas de forma a garantir a perpetuida
de da produção. Este é o verdadeiro sentido
da função social da terra.

Eis aqui, Sr. Presidente, um grito de alerta de
um homem que dedicou a sua vida inteira ao campo,
à produção agropecuária e hoje, ao ser conferido a
ele este prêmio, ensina com maestria o caminho do
futuro. Parabéns.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (BlocolPT - RS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.8S e
Srs. Deputados, brasileiro, profissão esperança!
Quem não conhece esta frase que caracteriza tão bem
o nosso povo? Pena que ela foi formulada décadas
atrás e até hoje vivamos de esperanças. Até parece
que de esperanças cada vez mais distantes e nebu
losas frente a um presente de lutas e sacrifícios.

lembrE3m-se dos anos tristemente famosos do
·milagre brasileiro·, na década de 70, quando houve
um boom de acumulação de capital e endividamen
to extemo e aos trabalhadores se pedia paciência,
pois primeiro era necessário fazer o bolo crescer
para depois reparti-lo. A hora da divisão jamais che
gou! Os anos oitenta chegaram com a crise interna
cional da dívida extrema e, com recessão e tremen
do esforço exportador, os trabalhadores, junto com a
maioria da população viveram uma década de arro
cho, chamada de década perdida.

Hoje, a história se repete com as promessas
da estabilidade. Sacrificam novamente os trabalha
dores, servidores públicos, aposentados, pensionis
tas e pequenos e médios empresários em nome de
uma estabilidade artificial com promessas de um futu
ro de abundância que não se sabe quando chegará.

O exemplo claro é o Plano Real li, o pacote de
fim de ano destinado a contornar a crise, que para

... s~stentar os ganhos dos investidores externos e
1rt@ir capitais, não poupa nem os idosos carentes
que teriam direito a uma pensão de R$120,00, demi
te funcionários públicos, gera recessão e desemprege.

Ao contrário do que falam as autoridades, a cri
se se dá em decorrência do modelo de estabilização
adotado pelo atual Govemo, que deixa a economia
refém do câmbio, dos altos juros e da abertura às
exportações, modelo talhado no exemplo mexicano,
argentino e nos países até pouco tempo chamados
de Tigres Asiáticos.

Diante desta crise, setores patronais, em arti
culação direta com o Ministério do Trabalho, não têm
dúvidas em pedir ainda maiores sacrifícios aos tra
balhadores instituindo o trabalho temporário.

Quando a economia cresce e a produtividade
aumenta, os trabalhadores não são lembrados. Cal
cula-se que a produtividade de 1990 até hoje teve
aumentos superiores a 45%. A indústria automobilis
ta desfrutou dessa produtividade. O ano passado,
para ela, foi ótimo em produtividade e em rentabili
dade. No entanto, quando a crise se apresenta, p.les
são lembrados para p'agar os prejuízos. No caso do
desemprego, agora, f querem penalizar o conjunto
dos trabalhadores com a ·flexibilização dos contra
tos de trabalho·, maneira sofistiGada de dizer "perda
de direitos·.

A proposta de Trabalho Temporário defendida
pelo Govemo retira do trabalhador o direito ao aviso
prévio, do recebimento da multa de 40% do FGTS
quando é despediao e retira a estabilidade provisória
da gestante.

Possibilita o aumento e concentração da jorna
da de trabalho ao permitir que a compensação das
horas extns seja feita durante o período de um ano.
Assim, sendo de interesse do empregador, o empre
gado teria de trabalhar várias horas extras sem com
pensação imediata.

Na prática, a nova lei acabaria com o papel dos
sindicatos na defesa dos trabalhadores. Ela retira a
estabilidade do dirigente sindical e transforma o sin
dicato em uma agência de emprego através dos
acordos coletivos.

Enfraquece as instituições formadoras de mão
de-obra e retira verbas do sistema S (SESC, SE
NAC, SENAI, SESI e SEBRAE); reduz as contribui
ções ao INCRA, ao Salário Educação e ao INSS, no
tocante a acidente de trabalho.

A proposta também estimula a criação de fun
dos privados, em substituição ao FGTS, permitindo
depósitos bancários mensais e vinculados, favon· .
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cendo O sistema bancário privado, não dando ne- cia predominante nos países industrializados, de re-
nhuma garantia aos trabalhadores. dução da jornada de trabalho. Defendemos a redu-

Coroando os absurdos que trará a proposta go- ção imediata da jornada de 44 para 40 horas sema-
vemamental, as empresas que adotarem o contrato nais através da Proposta de Emenda à Constituição
temporário serão favorecidas com créditos públicos n° 231, que se encontra em tramitação em Comis-
por parte do BNDES, desvirtuando completamente o são Especial na Câmara Federal.
papel desta instituição que, por seus estatutos, de- Temos certeza de que a redução de 4 horas da
veria direcionar seus créditos a projetos de interesse jornada semanal não afetará a produtividade das
social. empresas. A Fiat, em Betim-MG, manifestou sua dis-

Basta um pouco de sentido comum, um míni- posição em implantá-Ia, considerando até que have-
mo de espírito crítico para ver que a proposta origi- ria aumento de produtividade.
nária do Ministério do Trabalho é um grande retro- Esta simples redução da jornada proporciona-
cesso. Está sendo defendida diretamente pelo Minis- ria bases objetivas para a criação de aproximada-
tro Pedro Malan com o objetivo de sinalizar ao FMI e mente 3,6 milhões de novos empregos.
à chamada comunidade financeira internacional que No momento em que a discussão sobre de-
o Brasil é capaz de desregulamentar as relações de semprego é a principal preocupação de todo o País,
trabalho. o Congresso Nacional poderá dar uma efetiva contri-

Ela abrirá a brecha para ~cabar com o mínimo buição à solução do problema, aprovando a iniciativa
de proteção conquistada pelos trabalhadores e fo- que reduz a jornada semanal para 40 horas.
mentará· na prática a contratação temporária. Esti- Era o que tinha a dizer.
mulará a demissão e a rotatividade no emprego. O SR. FERNANDO ZUPPO (Bloco/PDT - SP.

Hoje, o emprego já é precário, o desemprego Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
aberto e disfarçado já afeta dezenas de milhões de s,ss e Srs. Deputados, está tramitando no Senado o
brasileiros. São em torno de 40 milhões de pessoas Projeto de lei nll 245, de 1995, de autoria do Sena-
no mercado informal de trabalho, roupagem que dis- dor Romeu Tuma, que visa instituir um ·Registro Na-
farça o desemprego no Brasil. cional de Propriedade de Veículo Automotor-, a ser

Se não bastassem estes argumentos, as expe- feito nos cartórios de registro civil, que seriam então
riências internacionais têm demonstrado que, ao denominados Cartórios de Registro Civil das Pes-
contrário de reduzir, a precarização das relações tra- soas Naturais e Veículos Automotores. Segundo a
balhistas através do trabalho temporário tem contri- própria justificação do projeto, ·0 objetivo maior é faci-
buído para aumentar o desemprego e a rotatividade litar a vida do povo, oferecendo condições de éfetiva
da contratação de mão-de-obra. Depois de implanta- segurança e garantia nas relações jurídicas·, sobre-
do na Espanha em 1994, a taxa de desemprego tudo no momento da compra e venda de veículos.
chegou em 1996 a 22,8%. Adotado na Argentina em O que não nos convence é que o registro nos
1995, elevou a taxa de desemprego para 17,3% em cartórios seja mais seguro do que o do Renavam,
março de 1997. Na Espanha, a contratação de tra- órgão instituído exatamente para centralizar o con-
balhadores temporários chegou a 35% dos trabalha- trole de veículos em âmbito nacional, e também
dores e a rotatividade, a 50%. Os contratos de traba- que os cartórios atendam melhor ao cidadão do que
lho se reduziram à duração de quatro meses e gera- os Detran.
ram maior miséria. A redução do poder aquisitivo Se, por um lado, o atendimento dos Detran
teve forte impacto recessivo na economia ao reduzir nem sempre prima pela rapidez, e não é rara a de-
a demanda e o crédito, e provocaram a queda da núncia de corrupção entre seus agentes, por outro,
produção destinada ao mercado interno. não se pode dizer que os cartórios sejam exemplo

Por tudo que foi axposto, acreditamos que a de bom serviço à comunidade nem de correção ab-
proposta do Governo não contribuirá em nada para a soluta, alvos também do suborno na hora de reco-
diminuição do desemprego. É mais uma medida de nhecer uma firma ou de registrar um contrato.
concentração de riqueza e de ·enxugamento· da Por isso, não há como concordar com o ex-
econ0rttia. Possibilitará maior exploração com menor presso na justificação, quando afirma:
capital e reduzirá a disponibilidade de recursos para A atribuição da incumbência ao Regis-
o consumo básico dos trabalhadores. tro Civil das Pessoas Naturais, que passa a

Contra o desemprego temos a altemativa cor- se constituir também em Ofício de Registro
reta, a partir da ótica dos trabalhadores e da tendên- de Veículos Automotores, evita criação de



o sistema financeiro nacional, estrutu
rado de forma a promover o desenvolvimen
to equilibrado do País e a servir aos interes
ses da coletividade, será regulado em lei
complementar, que disporá, inclusive, sobre:

11 - autorização e funcionamento dos
estabelecimentos de seguro, previdência e
capitalização, bem como do órgão fiscaliza
dor e do órgão oficial ressegurador;

11I - as condições para a participação
do capital estrangeiro nas instituições a que
se referem os incisos anteriores...

E o art. 52 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias diz que ·são vedadas a entrada e o
aumento de capital de instituições financeiras no
País, até a regulamentação do art. 192, 11I:

Qual foi o atalho encontrado? Um parecer de
n° 104 da AGU - Advocacia-Geral da União, aliás
contra posição da SUSEP.

E na PEC da Previdência no novo art. 202
criam a Previdência Privada por comando constitu
cional.

As próprias seguradoras estrangeiras alar
deiam que o mercado de previdência privada no Bra
sil, no primeiro momento, é da ordem de 200 bilhões
de dólares, tratando aposentados como se fossem
coisas, como seguro de carro, casas etc.

A alegação para a reforma é que a Previdência
Social estaria com déficit, mas é aí que reside a
maior falácia, pois o Tesouro só no atual Governo
95, 96 e 97 até setembro, deve à seguridade Social
18 bilhões e 700 milhões de reais da arrecadação da
Cofins e Contribuição Social sobre o Lucro, que não
foram transferidos.

Os benefícios da Previdência Social de apo
sentadorias representam na média dois salários mí
nimos, 240 reais, e as pensões, a média de um salá-
rio mínimo e meio, 180 reais. .

Dessas distorções não falam, só de algumas
que interessam; quando da discussão inicial na Câ
mara, o Ministro da Previdência Reinhold Stepha
nes, a bem da verdade, reconheceu a situação e ad
mitiu aceitar uma emenda que recompunha os bene
fícios, sem retroatividade, mas a área econômica ve
tou. Era urna emenda justa, e o Gõvemo errou, pois
se estivesse prevista essa recomposição sem retro
atividade, os aposentados e os pensionistas deixa
riam de estar contra a reforma, quereriam a aprova-
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órgão e aproveita a estrutura já existente em E o que é pior: a Constituição só permitirá essa
todo território nacional, ficando assegurado entrada após a regulamentação do art. 192 que diz o
o fácil acesso a todos os brasileiros. seguinte:

Pode até ter sido verdade quando o Senador
imaginou tal projeto, não hoje: o órgão próprio, o Re
navam, está criado e em pleno funcionamento, apro
veitando a estrutura dos registros estaduais de regis
tro de veículos, e centralizando-os num cadastro úni
co, exatamente o que propõe o projeto.

Sabemos que há exceções, mas a realidade é
que os cartórios se aproveitam da tradição brasileira
e da nossa mentalidade excessivamente burocrati
zante para ganhar com boa parte de serviços perfei
tamente dispensáveis. Por sinal, existe mesmo um
movimento pela sua extinção, transferindo suas fun
ções a entidades públicas que poderiam executá-Ias
com a mesma competência: prefeituras municipais,
para registro de imóveis; agências do IBGE, para re
gistro de nascimento e óbitos; Correios, para notifi
cações; bancos, para protestos':" .:,:'"

Sabemos que é grande o número de furtos e
roubos de veículos no País, problema inserido num
quadro maior de violência que grassa de norte a sul,
mas as medidas preconizadas pelo projeto não mini
mizarão esse problema, pois, afinal, não temos
como supor, por exemplo, que os notários irão averi
guar, na hora do registro de uma compra e venda de
veículo, se a plaqueta do chassi está adulterada ou
se o documento de origem do veículo é falso ou não;
para isso terão melhores condições os atuais órgãos
respo~veis pela inspeção e pelo registro dos veí
culos.

Assim, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
mesmo não tendo nada contra a atividade cartorial,
muito menos contra a pessoa do senador Romeu
Tuma, sobretudo contra o trabalho excepcional que
sempre desenvolveu no Executivo e neste Legislati
vo, não posso posicionar-me senão contra esse pro
jeto, por simples inoportunidade.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o que quer o Governo na re
forma da Previdência? Quer fazer o jogo da Privada.

Já entraram no Brasil, as maiores seguradoras
internacionais, a saber: Alliance - Bradesco; Ameri
can Intemational Group - Unibanco; ITT Hartford 
lcatú; Cigna - Excel; Aetna - Sul América; New Vork
Insurance Ufe - HSBC Bam~rindus; Generalli - Su
dameris; Mapfrâ - Vera CruZ; Liberty Mutual- Cia.
Paulista; Fidelity Investments; Prudential; Metropoli-.
tan Ufe; AGF -Inssurance Generalle Franca. \
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ção O mais rápido possível, pois como no art. 58 do Filho de Pedro Coutinho e Carmem Moreira,
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias só teve uma trajetória no seu longo período de judicatu-
receberiam após a sua aprovação. ra coberto de sucesso, pela atuação humana e justa

Mas a determinação de prejudicar os trabalha- que exerceu. Era por conseguinte um homem de
dores, muitos desempregados, sem vínculo empre- uma formação humanista muito aberta e muito clara.
gatício e sem contribuição, para favorecer os gran- Representante de uma família de muito concei-
des grupos estrangeiros de previdência privada, que to e credibilidade na Capital do Estado, que teve a
acenaram ao Governo com um grande volume de grande representação do Padre José Coutinho, con-
poupança -à moda chilena- - o Chile é um país cuja siderado o pai dos pobres e grande benemérito, Luís
população é menor do que o número de beneficiá- Moreira Coutinho, ex-Prefeito da cidade de João
rios da Previdência Social brasileira, que já ultrapas- Pessoa, de atuação marcante e respeitável, era pai
sou a casa dos 17 milhões -, é incomparável. A não dos ilustres Vereadores Pedro Alberto Coutinho e
ser pela declaração do coordenador da previdência Carlos Salomé Coutinho, casado com uma grande
privada chilena, Sr. Júlio Bustamante, que disse que dama da sociedade, Salomé Coutinho. Deixou irmã-
lá o sistema está indo bem, porque os aposentados os, o Desembargador Júlio Aurélio Moreira Coutinho,
estão morrendo, e o estoque está acabando. Roberto Paulo Coutinho e as irmãs, professoras

Vamos discutir urna reforma que trate da re- Graça e Euzébia Coutinho.
composição dos benefícios, corte dos excessos (o Seu sepultamento se verificou na cidade de
art. 37, XI, e 17 do Ato das Disposições Constitucio- Rio Tinto, para atender seu pedido. Uma homena-
nais; Transitórias da Constituição Federal já pre- gem que queria prestar à cidade que muitô amou.
vêem) e que estabeleça uma previdência comple- Durante o velório, naquela cidade onde estive pre-
mentar, não os montepios de triste memória, sem se sente, todas as representações políticas e adminis-
esquecer de que o primeiro grande grupo de previ- trativas prestaram ao falecido carinhosa homenagem
dência, criado após o envio da reforma ao Congres- de despedida, inclusive o Prefeito Municipal, Dr.
so, o Prever, tinha como pilares o Banco Nacional e Marcos Gerbasi, que falou em nome da cidade.
o Banco BamerindlJs, que tiveram p"oblemas antes A Justiça paraibana perdeu um grande magis-
da aprovação da reforma e foram salvos pelo Proer; trado, simples, justo, humano e bom, que soube ser
e o Brasilprev que só se adquire nas agências do digno e honrado até na morte, quando nos últimos
Banco do Brasil, mas que só tem 40% da participa- instantes pediu que colocasse no seu túmulo a frase:
ção do Banco do Brasil. -Aqui jaz um homem que procurou ser bom-o

Eles querem fazer o jogo da privada! O que mereceu uma maravilhosa crônica do
Era o que tinha a dizer. jomalista Luís Augusto Crispim, que entre elogiosas

referências assim se expressou: -O Juiz Romero
O SR. WILSON BRAGA (PSDB - PB. Pronun- Coutinho, sendo bom, excedia-se em justiça. Sendo

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e homem justo, como era, superava-se na bondade-o
Srs. Deputados, quero registrar com muito sentimen- Por tudo isso, Sr. Presidente, Sr.as. e Srs. De-
to, o falecimento ocorrido na cidade de João Pessoa, putados, quero deixar registrada a homenagem, em
do Juiz Romero Moreira Coutinho, um dos mais con- meu nome e no de toda a bancada da Paraíba, ao
ceituados e queridos membros da magistratura pa- que soube ser justo, bom e humano na árdua mis-
raibana; natural da cidade de João Pessoa, onde fez são de julgar.
seus cursos primário, secundário e superior, entrou
na justiça como promotor em Rio Tinto e em seguida Que esta homenagem, este registro que faço
juiz de Direito da mesma Comarca até o ano de nos Anais da Casa, seja comunicado à família do fa-
1997, promovido para a Comarca de Araruna onde lecido na pessoa do ilustre Desembargador Júlio Au-

rélio Moreira Coutinho.ali permaneceu até 1980, quando foi removido para
Mamanguape e depois promovido para Campina Era o que tinha a dizer.
Grande, transferindo-se para a Cap~al do Estado, O SR. JORGE TADEU MUDALEN (PPB - SP.
como fundador da Vara de Família. No momento de Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
seu falecimento estava como desembargador substi- Sr.as e Srs. Deputados, neste meu primeiro pronun-
tuto do Tribunal de Justiça do Estado, para onde iria ciamento desta Legislatura, venho solidarizar-me
como desembargador na vaga que irá ocorrer no com a população brasileira pela compreensão e ge-
próximo mês de fevereiro. nerosidade demonstradas em 1997 e pelo espírito



v- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Luiz Alberto.

O SR. LUIZ ALBERTO (BlocolPT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrIs e Srs. De
putados, vou abordar tema inserido na ordem do dia
do País inteiro e que esta Casa deverá debater a
partir de hoje: a reforma da Previdência.

O Govemo neoliberal do Sr. Fernando Henri
que Cardoso dá continuidade à sua saga de privati
zação do Estado brasileiro. Isso vem OCorrendo pelo
desmantelamento dos serviços públicos e pela priva
tização de setores estratégicos da nossa economia.
Desta vez, é a Previdência Social, cuja Comissão
Especial deverá ser instalada nesta Casa hoje.

O Sr. Presidente da República, logo no início
do seu Governo, deu sinais do que deveria ser con
siderado para a intervenção na área social. Em abril
de 1995, foi enviada ao Congresso Nacional a PEC
nSl 33195. Essa PEC nunca foi uma proposta de re
forma para melhoria do atendimento da população
no que diz respeito à Previdência Social. Trata-se,
na verdade, de grande supressão de direitos dos tra
balhadores, combinada com a retirada da interven
ção do Estado na área social, transferindo-a para o
setor privado. Essa PEC representa a desativação
de um sistema de atendimento, que, desde 1923,
garante a setores exclurdos .da população deste
País, a população mais sofrida, negra, pobre, jovem
e de mulheres, um mínimo de assistência social.

O sistema com o qual o Governo Fernando
Henrique Cardoso quer acabar paga mais de 16,6
milhões de benetrcios mensais, sendo cerca de 5,8
milhões na área rural e 10,8 milhões na área urbana.
Do total de benefícios pagos, cerca de 8,5 mnhões
são no valor de um salário mínimo, ou seja, mais de
51 % do total de benefíciós pagos pela Previdência
Social. Paralelamente a isso, a Previdência paga
mensalmente cerca de 35 mil benefícios no valor de
dez a cinqüenta salários mínimos, e 208 segurados
percebem benefícios superiores a 100 salários míni
mos. Os benefícios por tempo de serviço, que o Sr.
Fernando Henrique Cardoso quer retirar dos traba-
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de luta em relação ao ano de 1998, ciente de que as ações do Poder Executivo e nos trabalhos. deste
dificuldades serão enormes, até intransponíveis. Congresso Nacional.

Fogos de artifício, num espetáculo pirotécnico Quaisquer que venham a ser os cenários para
saudaram no mundo inteiro a entrada do Ano Novo. este ano, todavia, a sociedade e a Nação brasileira
Nem tudo foi festa na entrada de 1998, comemorada esperam que o Governo mantenha coerência míni-
por milhões de pessoas em todo o planeta, com es- ma, visando a permanência de regras estáveis.
petáculos de fogos, brindes de champanha e Carna- São as minhas considerações.
vai de rua, mas também tingida de sangue por faná- O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa-
ticos e extremistas e pela violência. se ao

Os episódios recentes, nos últimos meses de
1997, exacerbam as expectativas. O epicentro da
crise foi na Ásia, ainda não debelada, e as ondas de
choque tomaram conta do mundo inteiro. No Brasil,
em poucas semanas, bilhões de dólares vazaram
das reservas internacionais. Rapidamente, o Gover
no brasileiro criou mecanismos para as Bolsas lo
cais, dobrando as taxas de juros, lançando um paco
te fiscal para garantir solvência da drvida pública in
flada por esses novos juros. Essas medidas s~o to
das recessivas e, no mínimo, estarão desacelerarido
fortemente a economia em 1998. Oprimeiro trimestre
será rondado pela estagnação.

O Brasil entra em 1998 numa situação de
maior incerteza e imprevisibilidade. Mudanças para
pior no ambiente externo atingiram o Brasil num m0
mento muito frágil e muito vulnerável: déficit grande
do PIB, dívida do setor público elevada e uma polm
ca monetária dos juros altos para defender o Plano
Real. A natureza da crise externa é mais séria e
mais sistêmica que as outras. A previsão é que no
primeiro trimestre de 1998 realmente ficará configu
rada ou não a viabilidade da manutenção do atual
conjunto de polrticas econômicas. O desemprego
será uma ql1estão mlJito séria em 1998. É um cená
rio muito grave. Mas a inflação tem mantido a su.a
trajetória declinante, e o Plano Real completará qua
tro anos. É, sem dúvida, um Plano muito bem-feito
do ponto de vista da estabilização e é uma conquista
inestimável para a sociedade brasileira. Portanto, a
conjuntura requer ajustes profundos e complexos. A
estabilização econômica precisa ser consolidada,
para tomar irreversível o controle da inflação. Então,
falta passar da estabilização para o crescimento sus
tentado.

A aceleração do cronograma das privatizaçães
e as reformas várias são imprescindíveis para que o
crescimento auto-sustentado se viabilize, evitando
se o desemprego, a inadimplência, a falta de liqui
dez, as falências, as concordatas e as dificuldades
das empresas brasileiras de competirem na econo
mia global. Para isso, é fundamental priorizá-!as nas
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Ihadores, respondem por cerca de 37% do gasto to- nal de Desenvolvimento Econômico e Social abriga
tal do INSS. As aposentadorias por idade são em dentro dos seus quadros, com um salário de 15 mil
cerca de 4,8 milhões, sendo que 2gok do total têm o reais por mês, o ex-banqueiro privado, quer dizer, o
valor médio de 134 reais, conforme estudos da as- ex-funcionário público transformado em banqueiro
sessoria do Partido dos Trabalhadores. Completan- privado, rapidamente enriquecido, André Lara Re-
do esse quadro, estão aproximadamente 2 milhões sende, que hoje tem um escritório num andar do
de aposentadorias por invalidez, sendo que cerca de prédio do BNDES, que antes era ocupado pela bi-
1,1 milhão em benefícios assistenciais e 4,4 milhões blioteca e que agora se transformou no escritório
em pensões. desse banqueiro, que necessita de espaço para

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, as difi- fazer o quê? Para fazer um plano específico de
culdades da Previdência pública no Brasil não estão desmonte da previdência pública neste Pais e a
localizadas no número de beneficiários, tampouco sua. entrega ao sistema financeiro privado. Ou
nos servidores públicos. É a corrupção do sistema, 'seja, o BNDES abriga de maneira irregular, porque
associada a uma omissãq deliberada do Govemo, não é parà cumprir tarefas do BNDES, um funcioná-
cujas forças políticas estão no Governo Femando rio contratado com um salário de 15 mil reais, por-
Henrique Cardoso, a exemplo dos antigos arenlstas tanto, acima do teto proposto pelo Governo e maior
PFL e PPB, que são os responsáveis diretos pela do que o do Presidente da República, para propor
atual situação do sistema de previdência neste País. um plano de desmonte da previdência pública e a

Os números da Previdência Social explicitam o sua entrega ao sisterna financeiro privado, no qual
quanto ela é viável, à medida que o Govemo a tenha ~ste funcionário opera com interesse próprio, eyi-
como prioridade. Estes dados são os seguintes: re- dentemente, porque é um banqueiro apenas em reti-
ceita total de 4 bilhões e 16 milhões de reais; receita ro. Então, nobre Deputado, acho fundamental esta
bancária de 3 bilhões e 78 milhões de reais; despe- intervenção de V. E~, principalmente pelos dados
sa com benefícios de 3 bilhões e 523.milhões'de que acrescenta. Eles mostram que, antes de tudo e
reais; e outras despesas de 550 milhÕes de reais. antes de discutir a reforma da Previdência, é impor-

Conforme análise da assessoria do Partido dos tantíssimo que todos os Deputados se informem dos
Trabalhadores, a arrecadação bancária da Previdên- dados oficiais, que comprovam, como V. E~ disse,
cia supera em 250 milhões de reais o gasto com be- que, longe de deficitária, a previdência pública brasi-
nefícios, ou seja, sob o aspecto da arrecadação, há leira é superavitária.
no momento situação de equilíbrio entre o que é re- O SR. LUIZ ALBERTO - Agradeço o aparte ao
ceita previdenciária típica e o que é gasto com bene- nobre Deputado Milton Temer, do PT do Rio de Ja-
fícios por ela mantidos. Assim, há um superávit men- neiro, o qual enriquece o nosso pronunciamento e
sal. mesmo ocorrendo uma sonegação de contnbui- confirma a grande rede de corrupção que impera no
ções, mesmo havendo as fraudes e a corrupção no sistema previdenciário brasileiro.
sistema. Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, este

O Sr. Milton Temer - Permite-me V. ex- um Governo do PSDB e seus aliados, PFL e PPB, pre-
aparte? tendem mudar o regime da Previdência com o ex-

O SR. LUIZ ALBERTO - Com prazer, Excelência. pressa objetivo de privatizá-Ia,' entregando-a à inicia-
o Sr. Milton Temer - Deputado Luiz Alberto, tiva privada. Trata-se de uma estratégia de sucatea-

acho fundamental a intervenção de V. ex-, pelos da- mento, que se consolida neste Governo e há alguns
dos que fornece e pelas denúncias qUfl faz, compro- anos se caracteriza pelo desvio de verbas, a exem-
vando que a questão ho~ determinante dos desvios pio dos mais de 45 bilhões de reais que nos últimos
do Governo Fernando Henrique Cardoso com res- trinta anos foram retirados da Previdência e destina-
peito à Previdência é, na verdade, a opção ideológi- dos a obras faraônicas. Os trabalhadores vão perder
ca feita por este Govemo. Ou seja, não se trata de direitos adquiridos, sobretudo pela mudança do con-
resolver a questão da previdência pública neste ceito para concessão de tempo de serviço para con-
País~ tarefa na qual o Partido dos Trabalhadores tribuição. Essa mudança implicará a exclusão de mi-
está profundamente empenhado. Trata-se, sim, de Ihares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras
entregar a Previdência Social, esse largo filão de ex- dos direitos previdenciários.
ploração comercial, ao sistema financeiro privado. Uma das especialistas que também se apre-
Isso se comprova pelo escândalo que hoje se pro~ senta contrária a essa alteração é a Prof-! Rosa Ma-
move. Cito um exemplo específico: o Banco Nacio- ria Marques, que diz:



Dessa forma, a proposta da reforma da Previ
dência que esta Casa prepara-se para votar é um
golpe fatal nos trabalhadores, prejudicando o setor
informal e também, Sr. Presidente, o setor formal,
principalmente aqueles trabalhadores de setores da
economia com alto grau de rotatividade .de mão-de
obra, os quais jamais conseguirão completar 35
anos de contribuição e irão, então, recorrer ao bene
fíciopor idade, que não ~~..~ uma agressão a sua
vida como trabalhador, mas também trará conse
qüências nefastas para a sua família no futuro.

Há expressa intenção deste Governo. de res
tringir o acesso aos direitos previdenciários, o que
significa um grande retrocesso em um país marcado
por uma brutal ausência de políticas sociais dirigidas
ao povo trabalhador. A restrição aos direitos previ
denciários fica expressa pela proposta de desconsti
tucionalização da Previdência, o que permitirá que
toda ela seja gerenciada pelo setor privado, princi
palmente nesse campo das empresas multinacionais
da área de Previdência. Dessa forma, direitos como
pensão por morte e universalidade do acesso à pre
vidência pública, serão süprimidos do texto constitu
cional.

É necessário que o conjunto dos.trabalhadores
e da sociedade em geral tome conhecimento que o
Governo FHC está dando um duro golpe nos seus
direitos adquiridos e estabelecendo que uma legião
de trabalhadores do setor informal e desempregados
não terão direito à assistência social, consolidando
uma exclusão social em nome da estabilidade da
moeda.

A proposta de reforma da Previdência, Sr. Pre
sidente, gera a exclusão de vários direitos dos trabe·
Ihadores.

Há algumas questões que devem ser analisa
das pelos Parlamentares que irão debater este tema
no Congresso. Uma delas é a desconstitucionaliza
ção do Direito Previdenciário. O Governo· retirou do
art. 24, inciso XII, a Previdência Social corno compe
tência da União de legislar concorrentemente.
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Do ponto de vista social, ao arrumar- Quanto ao salário-famflia, alterou o conteúdo
mos atuarialmente a previdência, restringi- do inciso XII do art. 71 da Constituição Federal de
mos o acesso à proteção, pois deixamos de 1988, incluindo o conceito difuso de trabalhador de
contemplar os trabalhadores em situação baixa renda e retirando a universalidade dest~ tiireito.
precária, que atuam no mercado informal. Quanto ao servidor civil, o Governo Fernando
(....) o que precisamos fazer é trazer para a Henrique Cardoso inseriu o sistema contributivo, in-
formalidade os trabalhadores do mercado in- troduzindo o critério de equilíbrio financeiro, que irá
formal. Se isso não for realizado, certamente estabelecer a possibilidade de demissões de servi-
milhões de brasileiros não contarão com ne- dores em razão do Orçamento.
nhum tipo de proteção social. A proposta governamental está no sentido da

substituição do conceito de seguridade social, que
passa efetivamente pela liquidação da Previdência
Social universal. O sistema que o Governo Federal,
representado pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso,
pretende liquidar atende apenas a 1,7% da popula
ção que ganha acima de R$2.4oo,00, conforme da
dos do último PNDA-IBGE.

O Governo Fernando Henrique Cardoso tem
como objetivo, com esta reforma da Previdência, o
estabelecimento de'uma previdência privada e aber
ta, em que o Estado se retira do sistema, gerando
milhões de excluídos, que serão desprotegidos pelo
Estado. O Governo FHC e seus aliados neoliberais
do PSDB e do PFI-, além de ampliar a previdência
privada, especialmente a exemplo dos fundos aber
tos, de adesão individual, como é o FAPI, criado
pela Lei nll 9.477/97, sob o controle dos grandes
banrn <' q seguradoras.

A reforma da Previdência é um grande negó
cio, que busca estabelecer uma previdência privada,
conforme informações de especialistas. Até o ano
2000, terá um patrill'1Ônio estimado em 200 bilhões
de dólares.

Podemos afirmar que é um negócio bastante
favorável ao capital privado, com a conivência e com
o beneplácito do Governo Fernando Henrique Car
doso, que se submete a essa lógica. O Governo Fe
deral abrirá mão de setor fundamental: a assistência
social a milhões de trabalhadores brasileiros desas
sistidos.

Vale ressaltar, Sr. Presidente, que, de acordo
com denúncias, diversos bancos já estão participan
do desse negócio que envolve a política previdenciá
ria. Em verdade, conforme o próprio Tribunal de
Contas da União identificou, o Governo conseguiu
alterar no Congresso uma série de legislações ordi
nárias que modificam, de forma substancial, o regi
me de previdência e de concessão de benefícios aos
trabalhadores.

Além das seguradoras nacionais, também as
estrangeiras estão se preparando para entrar no
País, a exemplo da Fidelity Investments e a Pruden-



O Sr. Nilson Gibson - Nobre Deputado Luiz
Alberto, é uma satisfação ter a oportunidade de for
mular um aparte ao pronunciamento de V. Exm, que
é de grande significação não somente para os atuais
trabalhadores, mas também para os aposentados e
pensionistas. V. Exm vem tecendo críticas contun
dentes, corretas, honestas e justas à PEC nll 33/95.
Veja V. Exm o registro que vou fazer. A Câmara dos
Deputados rejeitou a matéria com que o Governo
Fernando Henrique Cardoso pretende cobrar contri
buições dos aposentados e pensionistas. Nós, por
seis vezes, rejeitamos essa matéria, mostrando a
sua inconstitucionalidade. Com o parecer de um dos
mais ilustres constitucionalistas do País, o nobre De
putado Michel Temer, o Plenário rejeitou essa contri
buição que deveria ser feita pelos aposentados e pe
los pensionistas. A matéria foi para o Senado Fede
ral, que) absurda e ilegalmente, volta a incluir na pro
posição originária do Governo essa cobrança. Este
Governo, corrupto, desonesto, que vem enegrecen
do o País, colocou no texto da PEC nll 33 a referida
cobrança. Na Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, tentamos fazer com que essa matéria
fosse rejeitada, mostrando que era inconstitucional,
como já disse, com o parecer do agora Presidente
da Casa, que anteriormente foi o Relator da matéria
no plenário. Veja V. Exm: perdemos por 35 votos a
15. Eram estas as minhas considerações de apoio
ao brilhante pronunciamento de V. Exm, que engran
dece a Bahia nesta Casa. É lamentável que ess~s
fatos ocorram.
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tial, que juntas dominam t> mercad.o americano do O SR. LUIZ ALBERTO - Agradeço ao Deputa-
setor, C?m patrimônio de 541 bilhões e 300 bilhões, do Nilson Gibson, do PSB de Pernambuco, o apàrte
respectivamente. e a contribuição que traz a esta Casa para o debate

Assim, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, sobre a questão da PrevidênCia.
essa reforma não é do interesse dos trabalhadores, Comprovadamente, o povo brasileiro está so-
rnas, sim, das grandes empresas nacionais e estran- frendo um processo brutal de exclusão, em benefício
geiras que atuam na área da previdência. do capital especulativo. E não é só a Previdência,

O Governo Fernando Henrique Cardoso mos- Sr. Deputado. Vários outros setores estão sendo ~~-
tra de vez que este é o resultado da aliança com o tregues de forma absurda.,Recentemente denuncIeI,
Partido da Frente Liberal, que se traduz nessa políti- e outros Depu~ados també.m,. a entrega da ANP ao
ca neoliberal, em que o que importa é a estabilidade genr~ do ~reslde.nte. O obje~lVo .central ?que ~ Pe-
da moeda, em detrimento da vida das pessoas, dos trobras seja cedida ao capital Intemaclor:al,. justa-

. investimentos sociais junto aos setores excluídos da mente essa em~resa, que at~a em ár~a t~~ Impor-
população. Em verdade, há uma retirada de direitos, tante. e :stratég/c:a para o. Pa/~. Isso fOI rejeitado na
favorecendo a entrada de capitais estrangeiros no ~mls_sao Especial que d/sC~tIU,no. Congresso ale-
setor, ou seja, Fernando·Henrique Cardoso troca a glsla~o que regulamenta a Indu~tna de .petróleo no
proteção social à v'd d . t d Brasil. Manter a Petrobrás estatizada fOI a vontade
pital especulativo ~,:no~:~~rs~r Incremen o e ca- do Congresso e do povo brasil~i~, mas o Presidente

está tentando dar um bypsss, IndICando o seu genro
H. Ouço com prazer o nobre Deputado Nilson para presidir a ANP. . -':-

Gibson. Mas, Sr. Presidente, SrIs e Srs. Deputados,
encerro este meu pronunciamento apontando mais
uma questão, para que V. Exms atentem para esse
detalhe. A PEC, a partir da lógica dos governistas,
vem retirar o que chamam de privilégios de uma mi
noria. Essa modificação não se justifica, pois vai pe
nalizar a maioria do povo. Na verdade, o Governo e
a sua base de. apoio são coniventes com a larga
rede de sonegação que existe no sistema previden
ciário.

Apenas para ilustrar, um caso gravíssimo de
sonegação do FGTS foi divulgado pela imprensa.
Uma empresa aérea brasileira nunca recolheu aos
cofres públicos o FGTS. Reconhecendo a sonega
ção, propôs ao Governo pagar seiJs débitos com bi
lhetes de passagem. O Governo não tomou absolu
tamente nenhuma medida para enquadrar legalmen
te os sonegadores, os quais ele sabe onde estão,
tanto os da previdência, quanto os do Fundo de Ga
rantia e os de outros tributos e impostos sonegados
pelo grande empresariado~

. O povo está atento a todas as questões debati
das nesta Casa e dará a resposta no momento devi
do. Ele sabe que se estão criando as circunstâncias
para aumentar a miséria e piorar as condições de
vida da maioria da população. O caldo de cultura
que está sendo criado neste País é o da violência
pela exclusão. O desemprego atingiu índices nuoca
vistos no Brasil.

A região metropolitana de Salvador insiste em
ser campeã de desemprego. Os trabalhadores serão
excluídos da previdência social pública e irão ingres-
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sar num sistema que tem como lógica não a Previ- tro, mais de natureza operacional, não deixa de re-
dência Social, mas o lucro desenfreado e brutal das f1etir a primeira motivação. Os projetos e programas
grandes empresas nacionais e internacionais na dirigidos para o referido segmento esbarraram 'sem-
área de Previdência - como disse no início, Sr. Pre- pre na incapacidade de a grande maioria poder be-
sidente - que já estão mostrando os dentes para en- neficiar-se deles. Isto em face das múltiplas e com-
trar nesse mercado. plexas existências, notadamente de garantias.

Encerro este pronunciamento, Sr. Presidente, Só para realçar a incongruência do comporta-
chamando a atenção dos trabalhadores brasileiros. mento da área financeira do Governo Federal, re-
O Partido dos Trabalhadores tem denunciado insis- lembramos a declaração feita pelo Presidente do
tentemente o caráter perverso dessas emendas BNDES, Luiz Carlos Mendonça de Barros, no come-
constitucionais, particularmente a que trata da Previ- ço de março do ano passado, durante assinatura de
dência Social e que vai retirar dos trabalhadores o convênio daquele banco com o BID - Banco Intera-
direito de se aposentarem algum dia, porque na prá- mericano de Desenvolvimento. Tratava-se de aber-
tica eles estarão impedidos, proibidos de se aposen- tura de linha de financiamento para os microem-
tarem. E denunciamos mais essa insistência absur- preendimentos. Num gesto de rara e surpreendente
da do Governo Federal em ver aprovada proposta humildade, o Sr. Mendonça de Barros afirmou que
que, como disse o nobre Deputado Nilson Gibson, -esse tipo de atendimento não faz parte da nossa
esta Casa rejeitou seis vezes; seis vezes, repito, a cultura, por isso estamos batendo a cabeça para co-
proposta de estabelecer contribuição para os apo- locá-lo em prática-.

sent,ados. Veja, Sr. Presidente, S,.s e Srs. Deputados,
Se ela passar, Sr. Presidente, com certeza ab- aonde estamos chegando. O Presidente do BNDES

soluta, a lógica que vai impor mais essa derrota aos diz que nossa cultura não comporta o atendimento
aposentados será aquela que ocorreu na aprovação ao pequeno e microempresário. Aonde é que vamos
da emenda que estabeleceu a reeleição para Presi- chegar? O que estão querendo, quando sabemos
dente: a compra do voto. que são os pequenos e microempresários quem ofe-

Durante o discurso do Sr. Luiz Alberto, recem o maior número de empregos no País?
o Sr. Nilson Gibson, § 2!l do artigo 18 do Re- Ouço com prazer o Deputado Armando Abflio.
gimento Interno, deixa a cadeira da presi- O Sr. Armando AbDio - Deputado Severino
déncia, que é ocupada pelo Sr. Nelson Trad, Cavalcanti, em primeiro lugar, quero parabenizar
2!l secretário. V. Ex- pelo tema que traz ao debate deste Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem a Em segundo lugar, quero acostar-me ao seu senti-
palavra o nobre Deputado Severino Cavalcanti. mento de revolta diante do depoimento feito num

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE. momento de infelicidade - diria eu -, quando o
Sem 'revisão do orador.) - Sr. Presidente, S,.s e Presidente do BNDES afirmou que não existe cultu-
Srs. Deputados, qual cantilena que perturba pelo ra para que o pequeno e o microempresário possam
efeito de sua persistente repetição, estamos a ouvir receber financiamentos. Ora, todos sabemos que
neste País, especialmente nos três anos do atual hoje as grandes empresas não mais oferecem gran-
Governo, a palavra sempre adiada dos governantes de número de empregos, em razão exatamente da
e das autoridades monetárias de que a peo,uena e a tecnologia que utilizam. Para que V. Ex- tenha idéia,
microempresa serão devidamente reconhecidas e atualmente na Paráfba está sendo instalada uma
prestigiadas. grande empresa" a Embratex, com.custos em tomo

Tentativas existiram várias. Iniciativas foram de 280 milhões de dólares, e essa empresa vai ab-
anunciadas inúmeras. Mas poucas, muito poucas sorver de seiscentos a setecentos empregos somen-
medidas de efetivo apoio e incremento ao setor vin- te. Isto comprova que a grande oferta de empregos
garam. está nas pequenas e microempresas. Atualmente a

Os programas instituídos pecaram por vários tecnologia é inimiga do emprego, e essa tecnologia
motivos. Destaquemos dois: a inexistência dentro do está sendo utilizada exatamente nas grandes empre-
Governo de uma real retomada de posição em favor sas. Portanto, ao parabenizá-lo pelo tema que traz à
do pequeno ~ do microempresário é um deles. Os discussão nesta tarde, Deputado Severino Caval-
programas criados visaram basicamente a dar uma canti, quero acostar-me ao sentimento de indignação
resposta à sociedade, ao clamor da consciência na- e até de revolta com que V. Ex!! comenta o infeliz de-
cional em favor de diretrizes naquela direção. O ou- poimento prestado pelo Presidente do BNDES.
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O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Deputado na Subcomissão da Micro e Pequena Empresa, da
Armando Abílio, fico feliz ao acolher o aparte de Comissão de Economia, Indústria e Comércio, pelo
V. EX-, que representa nesta Casa, com tanta digni- Simples, um processo de simplificação de arrecada-
dade e proficiência, a Parafba, Estado que tem a ção tributária. E o que é mais triste: só beneficia uma
maior concentração de pequenos e microempresá- parcela do setor, tendo em vista os parâmetros "esta-
rios do Nordeste. Seu aparte vem mostrar que não belecidos pelo Executivo.
só no meu Estado, Pernambuco, mas também na Nós, que sempre apoiamos decidida e aberta-
Parafba, os pequenos e microempresários querem mente o Sebrae, por vermos nele o órgão que pode
ter acesso ao crédito, direito à vida e condições de e deve articular e coordenar as polfticas de estímulo
sustentar dignamente suas famílias. e desenvolvimento do setor, não nos conformamos

Comentamos a assinatura do convênio, nesta com sua inércia, renunciando à batalha pelo novo
tribuna, no dia 7 de março de 1997. Na ocasião, acen- Estatuto, que contempla o quadro amplo de reivindi-
tuamos ser ainda cedo para festejar uma mudança de cações da categoria. O estatuto é o caminho mais
orientação do BNDES no sentido de também atuar fácil, é a rota mais curta, o mecanismo mais ágil
em favor do pequeno e do microempresário. para assegurar ao pequeno e ao empresário o míni-

Devo acrescentar que tive tal preocupação na mo de condições para trabalhar e prosperar, como
época porque, em pronunciamentos anteriores, de- ocorre na maioria dos países desenvolvidos.
fendera uma postura diferente do BNDES, o que, O Sebrae deixou-se enredar pela cantiga sus-
aliás, continuo a fazer. peita em torno do Simples, instituído de forma esdrú-

E estou certo de que a reorientação do sistema xula, pois ignorou o dado fundamental para o seu
de crédito de modo a criar ampla rede de apoio e fi- sucesso: a adesão dos Estados. Estes, como é sabi-
nanciamento estratégico para o segmentp dos pe- do, resistem a um sistema que não lhes parece van-
quenos empreendedores só· ocorrerá de forma con- ·tajosodo ponto-de vista da-arrecadação.'
ereta e iniludível quando não apenas os bancos re- Propus desta tribuna que o Governo criasse o
gionais enfraquecidos, mas também o Banco do Bra- Promicro, para que, a exemplo do que fez através do
sil e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econô- Proer, fossem socorridos os pequenos e microem-
mico e Social, deixar de olhar para os micro e pe- preendedores. Não ouvi uma só palavra de apoio do
quenos como expressões insignificantes da econo- Sebrae ao Promicro.
mia. Exorto a direção desta entidade a se integrar à

Em outra oportunidade pretendo alinhar, ainda luta dos que defendem o Promicro e a reorientação
que de forma sucinta, o enorme fosso que separa a do BNDES, para que seja incluído como sua priori-
promessa governamental do que efetivamente foi e dade o apoio ao pequeno e ao microempresário.
está sendo feito. Não pretendemos aparecer como porta-bandei-

Por hoje me deterei em delineamentos gerais, ra de nenhuma das duas causas. O Sebrae deveria
para deixar evidente o estupendo malogro das políti- assumi-Ias e, através de todos os seus órgãos e veí-
cas anunciadas, estrondosamente propagadas, usa- culos de divulgação, orientar o segmento, que tem
das como arma de convencimento e persuasão, vivido praticamente abandonado.
como meios de contenção da insatisfação, do pro- A propósito, Sr. Presidente, é oportuno frisar
testo, do inconformismo, da crise que já se toma crô- que uma das causas do silêncio do Sebrae repousa
nica, daqueles que constituem o grupamento mais precisamente na clamorosa, injustificável e inexplicá-
incompreendido, mais injustiçado e mais ignorado da vel ausência do representante dos pequenos e mi-
economia brasileira. croempresários em seu Conselho Deliberativo.

Confesso que não é com entusiasmo que lem- Esta Casa, por unanimidade, aprovou a partici-
bro aqui haver pressentido tudo o que aconteceu e o pação do pequeno e microempresário naquele ór-
que está acontecendo com a pequena e a microem- gão, mas o Governo atendeu ao apelo dos grandes
presa. empresários e vetou-a. Há mais de um ano, promete

Lamento profundamente que" o SEBRAE - mandar nova mensagem, permitindo a referida inclu-
Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Em, são.
presa, tenha trocado a aprovação do novo Estatutó Sr. Presidente, não pretendemos de maneira
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, alguma fazer mais críticas ao Governo. Esperamos
longamente debatido no Congresso Nacional, com a que ele cumpra a palavra e permita que os peque-
audiência de todos os interessados, especialmente nos e microempresários participem do Conselho De-
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Iiberativo do órgão que ainda leva a todos um pouco sol, em que possam viver e continuar dando einpre~
de esperança. go a essa legião de desempregados de norte a sul

O Sr. Carlos Alberto - Permite-me V. Ex- um do Pars.
aparte? - Sr. Presidente, temos um quadro surrealista de

O SR. SEVERINO CAVALCANTI -: Ouço um órgão destinado a apoiar a pequena e a micro-
com prazer o bravo representante potiguar, Deputa- empresa. Embora pareça inverossímil, o Sebrae tem
do Carlos Alberto. na sua direção representantes dos grandes empre-

O Sr. Carlos Alberto - Deputado Severino sários. Nele só têm assento os déspotas esclareci-
Cavalcanti, estou ouvindo atentamente, desde que dos, posto que acreditam conhecer os anseios da
me dirigi do meu gabinete a este plenário, o pronun- coletividade.
ciamento proferido por V. EX- nesta tarde,que, diga- Até hoje não compreendemos, Deputado Car-
se de passagem, é lúcido, sensato e extremamente los Alberto, por que o Sr. Presidente-da República,
racional, com considerações as mais justas e reivin~ ao sancionar a lei n2 9.317, apoiada pela unanimi-
dicações as mais claras. Discordo quando fala em dade desta Casa, aPós veto ao art. 27 desse diplo-
crítica. V. E~ não critica; expõe ao Parlamento braa ma, excluiu a representação dos pequenos e micro-
sileiro assunto do maior interesse, que merece aci- empresários. Como podemos entender, Deputado
ma de tudo análise mais profunda por parte de seus Canos Alberto, que um governo que diz ·vamos
membros. O pequeno e o microempresário - como prestiiiar o pequeno e o microempresário, vamos
V. Ex- defende - são na verdade a alavanca deste dar alforria ao pequeno e ao microempresário· enter-
País para a geraÇâô' de empregos e para a constru- re o Estatuto' da Micro e Pequena Empresa e vete a

.ção de uma economia mais fortalecida; no entanto, participação do pequeno e do microempresário no
estão esquecidos. Por isso, V. E~, com tanta elo- Conselho Deliberativo do Sebrae.
qüência, brilho e sensatez, defende e pede respeito Fica claro, Sr. Presidente, que o Sebrae, para
para esse segmento da sociedade, que participa ati- que possa cumprir todos os seus objetivos estatutá-
vamente da economia e fortalece o País. Se o pe- rios, precisa reintegrar-se a seus objetivos de ori-
queno e o microempresário são enfraquecidos, o gem, retomando as autênticas bandeiras da catego-
Pars também enfraquece, gerando o caos. O peque- ria que representa. Mas, para isso, é fundamental
no e o microempresário são aqueles que saem do que tenha no seu Conselho Deliberativo a presença
emprego para formar sua empresa, buscando, por dos pequenos e dos microempresários.
todos os meios, a conquista do bem maior, ou seja, - Três frentes de luta resumem, hoje, as expec-
o seu fortalecimento. Eles começam então a cons- tativas e as reivindicações do setor: a retomada do
trução de uma empresa, vivenciando e contribuindo novo estatuto como solução maior capaz de produzir
para que todos tenham direito a um emprego. Na transformações importantes a partir do fortalecimen-
hora em que participa e pede· força para- o pequeno to do pequeno e do microempreendedor, com bene-
s () microempresário, V. EX- merece respeito não so- fícios para a economia como um todo, já que esse

: mente do Parlamento, mas também do Governo bra- segmento é o que mais emprego oferece; defesa do
sileiro. Estou solidário com V. Ex- redirecionamento dos fins e objetivos do BNDES, a

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Deputado fim de que ele cumpra a sua obrigaçãó social, que
Carlos Alberto, V. ExA, com o brilhantismo com que consta de sua denominação e, por último, à defini~

defende o seu Estado aqui nesta Casa, o Rio Gran- ção de' uma polrtica de juros exclusiva para o setor.
de do Norte, traz a sua solidariedade. V. ex- mostra Portanto, independente da estratégia de ma-
ser um dos homens sensíveis deste Parlamento ao croeconomia do Governo Federal, precisamos dar
se preocupar com aquilo que sabemos ser importan- oportunidade àqueles que querem trabalhar, àqueles
te para o desenvolvimento do País: os pequenos e que estão sendo demitidos das grandes empresas,
microempresários. Eles._são a céllula mater, são àqueles que estão sendo demitidos do próprio Go-
aqueles que fazem de sUas famflias a alavanca para vemo Federal. Eles precisam trabalhar, precisam
o desenvolvimento do País. conseguir dar alimentação a sua família.

E é por isso, Deputado Carlos Alberto, que falo Pergunto: é ou não, Sr. Presidente, desumana,
, constantemente.. ,muitas. vezes cansando os meus anticristã a atitude do Governo para com o pequeno

companheiros, muitas vezes minutos e mais minutos e o microempresário? Precisamos fazer _algo que
protestando. O que quero é que os peqUenos e mi- possa levantar a sociedade brasileira. Aliás, o povo
croempresários tenham espaço, tenham um lugar ao já não tem mais esperanças, já está sofrendo de-



E toda.a Nação é chamada ao sacrifício. E ne
nhuma explicação plausível se dá à sociedade sobre
a incompetência, a ineficiência e o despreparo brutal
dos detentores das informações e dos segredos da
nossa economia.

Esta é uma página triste da nossa realidade.

Até o Sr. Presidente da República, quando
candidato, manifestou total apoio a tudo o ciüttrecla
ma o segmento do pequeno e do microempresário.
No entanto, S. ExIl, em nome do real, mantém-se so
lidário com os juros escorchantes, que determinam
conseqüências desastrosas para a dívida pública da
União, dos Estados e dos Municípios, com reflexos
altamente nocivos para toda a economia.

Continuo reiterando que tenho apoiado as re
formas propostas pelo Executivo. Que as apoio e
aprovo, porque são necessárias para o desenvolvi
mento do País.

Contudo, todas essas reformas parecerão inó
cuas se a espiral dos juros permanecer sobre a ca
beça do pequeno e do microempreendedor, sem
condições de resistir a uma política de juros compro
vadamente predatória.

Diante de panorama tão cqnfuso, para não di
zer conflituoso, em que os interesses de uns preva
lecem sobre os de outros, de forma tão injusta e até
indecorosa, cabe-nos como Parlamentares apelar ao
Sr.· Presidente da República para que S. ExA, agindo
como primeiro mandatário, exija de seus Ministros
da área econômica urgente reformulação, tendo em
vista o estabelecimento de uma redução gradual,
mas permanente, dos juros, assim viabilizando a so
brevivência do pequeno e do microempresário.

É hora de exorar ao Chefe do Poder Executivo,
que detém o real comando da política econômico-fi
nanceira, em decorrência do sistema presidencIalis
ta, para que S. Ex!' reaja ao clamor da sociedade,
determinando as revisões mais imperiosas, aquelas
sobre as quais há consenso nacional, embora mui-
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mais. O trabalhador perde emprego, então, joga a in- asiáticos, não reconhecem nenhuma responsabilida-
denização que recebe em uma microempresa e de- de seja na teimosia do câmbio valorizado, seja na
pois o próprio Govemo o sufoca com as taxações de manutenção dos juros exorbitantes, seja na loucura
juros altos. de sustentar as mais altas taxas de rentabilidade do

O Sebrae deve ençampar esta luta como sua, dinheiro, para impedir que o capital volátil desapare-
pois para isso é que ele existe. ça como nuvens.

Vamos aguardar que sua direção se sensibilize Fazem o jogo de cena, alardeiam riscos, dizem
com o clamor dos pequenos e microempresá~os, que vão agir, convencem o Chefe do Executivo, e
que vem sendo manifestado através de seus órgãos este lança um pacote cheio de maldades e de cruel-
representativos. dades, que nem a imaginação mais maquiavélica, no

Vale ressaltar, neste ponto, o belo e eficiente- sentido pejorativo do termo, seria capaz de conce-
trabalho que algumas dessas entidades vêm reali- ber.
zando, apesar de todas as dificuldades e obstáculos
conhecidos.

Quero fazer uma referência especial ao traba
lho da Federação das Associações de Micro e Pe
quenas Empresas de Pemambuco e da Confedera
ção Nacional das Entidades de Micro e Pequenas
Empresas do Comércio e Serviços. Preside a Fea
mepa' e ti Conempec José Tarcísio da Silva, conhe'"
cido e prestigiado líder pemambucano, que há anos
lidera e conjuga esforços com vistas à melhoria das
condições de sobrevivência de pequenos e micro
empresários. Seu dinamismo e sua competência 11
nível estadual logo o projetaram, daí ocupar, hoje, o
cargo de presidente de confederação tão importante
como a referida.

Quero, aqui, dar um depoimento. O Presidente
José Tarcísio nunca mediu esforços para defender.a
causa que abraçou, entregando-se à defesa dos in
teresses dos seus representados com empenho
inexcedível. Já acompanhava, há bom tempo, o seu
trabalho em Pemambuco. Quando dirigi a subcomis
são da Micro e Pequena Empresa, na Comissão de
Economia da Câmara dos Deputados, passei a ter
mais contatos com ele e aí pude, bem de perto, ver
o zelo e o carinhó com que ele defende os interes
ses do setor.

Estou convencido, Sr. Presidente, de que o tra
balho dessas entidades é fundamental para o êxito
de uma idéia que, aparentemente, tem o apoio da
maioria do Congresso Nacional, da maioria esmaga
dora da população, da sociedade enfim.

Mas o tempo e a experiência indicam que todo
esse apoio se mostra ineficaz diante da frieza, da in
sensibilidade da tecnocracia que estabelece as li
nhas básicas da política econômica. Esses tecnocra
tas vêem o mundo com a superioridade dos que se
consideram acima de dificuldades, de alegrias e de
torpezas.

Quando são apanhados na contramão da his
tória, como ocorreu com a crise dos chamados tigres
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tas vozes permaneçam silentes, em função de inte- lícia. Mas, caso seja: aprovado, o GDF pode
r.esses e acomodações de natureza econômica. entrar na Justiça com uma ação de inconsti-

A grandeza de nosso País não pode ser Iimita- tucionalidade e· sair vitorioso-, acredita o
da por pacotes da imprevidência e da· incompetên- professor Figueiredo.
eia, filhas, ambas, da soberba com que uns poucos O projeto - elaborado ainda no Gover-
que se acreditam iluminados ditam seus atos, indite- no Itamar Franco, em 1993, pelo então Mi-
rentes não só à voz rouca das ruas como figura lite- nistro da Justiça Mauricio Corrêa, e que mo-
réria, mas aos gritos e gemidos dos desesperança- fava na Comissao de Constituição e Justiça
dos, que estão perdendo até o direito de sonhar com da Câmara, depois de ter passado pelas Co-
uma vida melhor, com um mundo mais alegre e mais missões de Defesa Nacional e Finanças e
feliz. Tributação - trouxe de volta a polêmica a

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) ....: Não te- respeito da autonomia do GDF sobre as po-
mos quorum para o início da Ordem do Dia. Por Iíticas depois que entrou na pauta da convo-
isso mesmo, apelamos para os nobres Deputados cação extraordinária deste mês. Na última
presentes na Casa no sentido de que acorram ao quinta-feira, um pedido de urgência feito pe-
plenário, para o cumprimento de nossas obrigações los lideres govemistas quase colocou o pro-
diante do que determina a Ordem do Dia. jeto na pauta de hoje para ser votado pelo

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, plenário da Câmara, sem mesmo aguardar a
peço a palavra pela ordem. análise da CCJ. .

O SR. PRESIDENTE (Nelsort:1"rad) - Tem V. Para Figueiredo, dar soberania ao Go-
EX- a palavra. vemo Federal para nomear os comandantes

O SR. CHICO VIGILANTE (BlocoIPT - DF. é, perigoso e pode criar um precedente em
Pela ordem. sem revisão do orador.) - Sr. .Ptesiden- outros estados. -seria criada uma políeia
te, Sr's e Srs. Deputados, a propósito da tentativa sem autonqmia, o que poderia abrir um con-
de Intervenção do Govemo Federal na polícia do flito político sem precedentes. Tudo isso não
Distrito Federal, passo a ler matéria muito interes- passa de uma interferência administrativa no
sante publicada no Correio Brazlllen8e, de autoria Distrito Federal-.
do jornalista Leonardo Cavalcanti: Autonomia

Juristas defendem autonomia do DF .O princípio da autonomia administrati-
Governo Federal manobra para assu- va também é evocado pelo senador Josap-

mlr o comando das polfcias de Brasília. Na hat Marinho. -O projeto não .Ieva em consi-
opinião dê especialistas, precedente é peri- .deração o princípio de autonomia das unida-
9080. des federativas. Nem o movimento militar no

. Uma palavra, ou melhor, um palavrão Pars chegou a tanto-. Para ele, a iniciativa é
de 21 letras define a opinião dos juristas ou~ mais grave em véspera de eleições. -Este
vidos pelo Correio sobre o projeto que per- será um ano em que o Govemo do Distrito Fe-
mite ao Governo Federal indicar os coman- deral precisará utilizar a polícia mais ativamen-
dantes das Polfcias Civil e Militar e do Corpo te. Isso passando para as mãos do Governo
de Bombeiros do Governo do Distrito Fede- não deixa de ser uma anomalia-, disse.
raI (GDF): inconstitucionalidade. O mesmo A principal dificuldade do projeto é que
palavrão pode ser o argumento para o GDF ele dá o direito de indicação dos comandan-
entrar na Justiça e anular uma eventual tas ao GDF.em situações normais, mas reti-
aprovação do texto pelo Congresso. ra o direito nas situações de -grave compro-

-Com a aprovação do projeto, o GDF metirnento da ordem pública-. Ou seja, en-
fies refém do Governo Federal-. É o que afir- quanto o período é de calmaria, a polreia é
mam, quase em coro, o professor de Direito do Distrito Federal, mas, nas chamadas -ho-
Constitucional da Universidade de Brasrlia e ras conturbadas-, quem coordena é o Go-
conselheiro federal da Ordem dos Advoga- vemo Federal. -De uma· hora para outra, o
dos do Brasil, Fran Figueiredo, e o jurista e comando dessa poIrcia poderá ser exercido
senador Josaphat Marinho (PFL. - BA). por uma figura estranha à corporação e isso
-Caso o texto seja aprovado, o Governador pode complicar-, entende o advogado cons~

do DF não terá a menor interferência na pc- titucionalista Celso Bastos.
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Para ele, o projeto representa uma di- Temer comprometeu-se a não colocar o projeto.em
minuição da representatividade do GDF, pauta enquanto não houver entendimento com o Go-
que, ao perder o comando das polícias, tam- vemador do Distrito Federal e com as Lideranças
bém perde força. -Isso ainda é mais grave desta Casa. O próprio Governador vai procurar o
quando é observado que a perda de ingerên- Presidente da República, Fernando Henrique Cardo-
cia da tropa deverá ocorrer justamente nos so, para que o projeto seja retirado. O Deputado
momentos de maiores dificuldades-, explica. Luís Eduardo disse ao Governador do Distrito Fede-

Outro que discute a constitucionalidade ral que ainda hoje conversaria, como líder do Go-
do projeto é o jurista Fábio Konder Compara- vemo na Câmara, com o Presidente Femando Hen-
to. -O Distrito Federal é uma região autônoma rique Cardoso, a fim de que o projeto seja retirado e
e a União não pode simplesmente interferir e que possamos preparar outro projeto de manuten-
entrar na competência do GDP. Para ele, o ção financeira das forças públicas do Distrito Federal
texto quebra o princípio que garante ao GDF o e não de intervenção.
título de unidade autônoma. -Quem não pode O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
nomear sem consultar não tem autonomia. peço a palavra pela ordem.
Consultar outras esf~~ para fazer indica- O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V. Exª
ções não faz sentido-, conclui. a palavra.

Sr." Presidente, li esta matéria porque traz a O SR. AGNELO QUEIROZ (BIocoIPCdoB - DF.
opinião de vários juristas renomados deste País e Pela ordem. Sem revisão do orador.) - S.r: Prel=liden-
creio qúe V. ExB, Deputado NelsÕhlfad, que preside te, SrIs e Srs. Deputados,-darei apenas um exemplo
a sessão neste momento e também é um jurista com que é a cara do Governo Femando Henrique Cardo-
larga experiência na área constitucional, há de con- so. É simbólico, mas mostra a política social deste
vir, com todos nós, que este projeto é realmente in- Govemo e o carinho que tem pelo nosso povo.
constitucional. Que este projeto, que passa a com- Trata-se de dados que demonstram que a den-
petência da nomeação do Diretor da Policia Civil, do gue aumentou quatro vezes no Governo Fernando
Comandante da Polícia Militar e do Corpo de Bom- Henrique Cardoso. No ano de 1997, a Fundação Na-
beiros para o Ministro da Justiça e para o Ministro do cional de Saúde, do Ministério da Saúde, contabilí-
Exército, é uma interferência na autonomia do Distri- zou 226 mil novos casos notificados dessa doença
to Federal. Logo, sua tramitação é inaceitável. no País. Duzentos e vinte e seis mil casos, Sr. Presi-

Nesse sentido, hoje pela manhã, o Governador dente! Só no Nordeste foram registrados 182 mil ca-
do Distrito Federal, Cristovam Buarque, esteve nesta sos da doença.
Casa conversando com o Presidente, Deputado Mi- Podemos dizer que o Governo não combateu a
chel Temer, com o líder do Govemo na Câmara, doença, porque não estavam previstos recursos
Deputado Luís Eduardo, com o líder do PMDB, para isso. Mas não é verdade. Existia no Orçamento
Geddel Vieira Lima, e com o líder do PFl, Deputado de 1997 uma previsão de recursos da ordem de 206
Inocêncio Oliveira, e todos estão de acordo com a milhões de reais, e o Governo só utilizou 25,9 milhõ-
inoportunidade da tramitação deste projeto. es. Poderíamos dizer que não houve planejamento

Portanto, faço um apelo ao Govemo Federal para o combate dessa doença, o que não é verdade.
para que retire definitivamente este projeto, porque No começo de 1995, devido o alastramento dessa
ele é realmente inconstitucional, imoral e abre, sim, doença, foram reunidos oito Ministérios e o Govemo
precedente perigoso no sentido de intervir nas forças estabeleceu um programa envolvendo inclusive a
da segurança pública de todos os Estados. Hoje é o OPAS, cujo objetivo era sua erradicação. É evidente
Distrito Federal, amanhã poderá ser São Paulo e de- que ele não foi executado.
pois qualquer outra Unidade da Federação, o ql,le, Portanto, Sr. Presidente, gostaria de dizer que,
do ponto de vista político, é inaceitável. Apelo para no ano em que o Governo Fernando Henrique deno-
todos os Deputados desta Casa no sentido de que minou como o Ano da Saúde, o saldo é uma doença
possamos rechaçar este projeto, cuja tramitação facilmente combatida com educação, com maior dis-
nem deveria ter sido iniciada. tribuição de renda, com o combate ao mosquito

As audiências do Governador Cristovam Buar- transmissor, o aede8 aegypti, combatendo a misé-
que, hoje, com o Presidente da Câmara e com as U- ria, enfim. Mas o Govemo, obviamente, optou por
deranças partidárias foram muito proveitosas para a deixar milhares de pessoas no Brasil inteiro acometi-
população do Distrito Federal. O Deputado Michel das por essa doença e houve morte: cinco casos de
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dengue hemorrágica no Rio Grande do Norte e em ção de escolas e a construção de um projeto de irri-
Maricá, Rio de Janeiro, um caso. Isso só no ano gação que recebeu o nome de Piancó.
passado. Mediante a construção desse projeto de irriga-

Esse é um exemplo da contradição deste Go- ção, aquela região, sem sombra de dúvida, terá to-
vemo, que tem verbas generosas para banqueiros dos os meios e condições de transformar-se em um
que cometem crimes, que dá um tratamento especial celeiro de alimentos não só para o Estado da Paraí-
aos grandes investidores ou àqueles que estão ad- ba, mas talvez para o próprio Nordeste, uma vez que
quirindo nossas empresas estatais, através da priva- a referida região tem terras férteis, com boa topogra-
tização. Mas para o povo sofrido, o povo mais pobre, fia, o que facilita o processo de mecanização.
sobretudo do Nordeste brasileiro, esse não recebe a Tenho certeza de que o Governo do Estado,
menor·atenção. E mesmo tendo recurso previsto, através dessa ação, mudará a feição daquela região
este não é utilizado. Mesmo tendo programa para evitando o êxodo rural, problema que tem sido uma
combater uma doença como essa, não é utilizado. E das grandes preocupações da administração pública
o saldo contabilizado pelo Govemo Fernando Henri- e, conseqüentemente, impedindo que os bolsões de
que Cardoso é essp: o número de casos de dengue miséria das grandes cidades aumentem, no caso
quadruplicou no Bras. inteiro. Campina Grande e João Pessoa.

Por isso, trago esse exemplo, com tristeza, Tivemos também a oportunidade de participar
porque á dengue seria combatida - inclusive com a da inauguração de vários projetos de eletrificação ru-
participação da OPAS - e o Brasil daria exemplo ral, quando o Sr. Governador pôde assumir e reas-
para"fodâ'a América Latina, seria o primeiro país a 'sumir o compromisso de que, mediante o Projeto
erradicar essa doença com um plano elaborado e Cooperar, apagará o último candeeiro, o que quer di-
com uma comissão executiva pronta para executá- zer que S. Ex' irá cobrir de eletrificação rural não só
lo, o que só não aconteceu porque não há decisão aquela região, mas todo o Estado da Paraíba. Esse
política, não há respeito ao nosso povo, mas há inte- tem sido o grande pedido, essa tem sido a grande
resse em defender banqueiros, grandes especulado- reivindicação da população da zona rural.
res do capital financeiro internacional. Esse é o gran- Por último, assistimos ao lançamento da pedra
de objetivo deste Governo, por isso não há o comba- fundamental da instalação de uma emissora naquela•te a uma doença como essa, que deveria estar erra- região, que recebeu o nome de Correio do Vale e
dicada. E o Governo fecha o ano contabilizando - está sob o comando do Sistema de Comunicação
um ano em que S. ExM disse que a saúde era priori- Correio da Paraíba. Esse sistema já tem televisão,
dade - o au~nto desse número em quatro vezes. jornal, várias emissoras de rádio e agora está insta-
Imagine, se esse não fosse o Ano da Saúde, o que lada essa emissora no Vale do Piaocó.
iria acontecer com a dengue e com outras doenças Em função de todos esses atos, queria, em
que se estão alastrando no País inteiro? meu nome e no de toda a população da região do

Era o que tinha a dizer. Vale do Piancó, deixar registradas nos Anais-cfesta
O SR. ARMANDO ABfuo _ Sr. Presidente, Casa nossas congratulações e nossos parabéns ao

Governo José Maranhão, que tem como lema "a
peço a palavra pela ordem. austeridade preocupada com o desenvoMmento".

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Concedo Era o que tinha a dizer.
a palavra ao Deputado Armando Abílio. O SR. MARCELO BARBIERI - Sr. Presidente,

O SR. ARMANDO ABfuo (BlocoIPMDB - PB. peço a palavra pela ordem.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V. Ex'!
te, Sr4s e Srs. Deputados, hoje estamos aqui para a palavra.
registrar que, na sexta-feira próxima passada, dia 9 O SR. MARCELO BARBIERI (Bk:x:QIPMDB - SP.
de janeiro, estivemos fazendo parte da comitiva do Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-

i Sr. Governador José Maranhão, do meu Estado, Pa- te Nelson Trad, é com muita honra que falo nesta
raíba, e tivemos a oportunidade de participar da fes- tarde com V. Ex!' na Presidência dos trabalhos.
ta de emancipação política da cidade de ltaporanga, Queria registrar a preocupação que senti, nes-
situada no Vale do Piancó, região onde t~mos atua- se período do recesso parlamentar que antecedeu a
ção política convocação extraordinária, com relação à tramitação

E durante esse dia de festividade o Sr. Gover- da emenda da Previdência. Pude sentir a imensa an-
nador teve a oportunidade de inaugurar a recupera- siedade dos aposentados, das pessoas que estão
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para se aposentar com relação aos possíveis desdo- tanto, reconheço publicamente desta tribuna que as
bramentos dessa lei que tramita nesta Casa, objeto emendas por mim apresentadas foram liberadas
da convocação extraordinária. pelo Ministério da Saúde, inclusive com o apoio do

Sr. Presidente, V. Ex', pessoa experiente, um próprio Líder do meu partido, Deputado Geddel Viei-
jurista conhecedor da legislação previdenciária, ra lima, com quem falei no final do ano acerca deste
sabe muito bem que, da forma como está redigida, assunto, por achar que S. Ex' deve realmente ter
essa emenda previdenciária praticamente negará responsabilidade por isso.
a milhões de brasileiros o direito de se aposentar. Já com relação ao Ministro Luiz Carlos Santos,
Foi isso o que colhi deste período de andanças jamais o procuraria, porque já fui por S. Ex!! perse-
pelo interior, principalmente de São Paulo, onde guido - e V. ExB sabe disso. No ano passado, havia .
as pessoas manifestam a necessidade de modifi- uma emenda de Araraquara, no valor de 800 mil
cações profundas na proposta que veio do Senado reais, e S. ExI, através de um telefonema, determi-
para a Câmara. nou ao Ministério do Planejamento que não a Iibe-

Registro a posição do nosso partido, inclusive rasse. Essa informação me foi dada pela jornalista
a do nosso Vice-Líder Deputado Wagner Rossi, aqui Mônica, que, à época, trabalhava na revista Veja, e
presente, que, em declaração publicada hoje no jor- disse-me que realmente o Ministro Luiz Carlos San-
nal Folha de S.Paulo, afirma não aceitar a tramita- tos havia atuado contra essa emenda. Aépoca S.
ção da emenda do Senado nesta Casa sem modifi- ExA encontrava-se ainda no nosso. partido, PMDB.
caçóes. Teremos de modificar essa forma de legisla- Hoje, não mais está no nosso partido, mJito embora
ção encaminhada pelo Senado, feita de forma ·abso- continue Ministro pela cota do, PMDB, mas agiu de
lutamente arbitrária, que retirou dos militares, dos forma leviana, irresponsável e mesquinha, aliás,
juízes e de vários outros segmentos da sociedade comportamento próprio da sua característica pes-
brasileira o direito de ter sua aposentadoria. soaI. Mas quero dizer que com relação ao Ministério

Quero portanto deixar clara minha posição. da Saúde não notei nenhum problema com relação
Essa emenda previdenciária precisa sofrer profun- às emendas. Isso, sim, aconteceu em relação ao Mi-
das modificações na Comissão Especial. Devemos nistro Luiz Carlos Santos, há um ano, porque S. Ex'
refletir sobre a forma injusta como ela foi redigida tem realmente a mania de perseguir as pessoas que
pelo Senado, sem que tenha sido ouvido o senti- não participam do seu esquema político, do qual ob-
mento dos idosos deste País. A expectativa de vida viamente não podemos participar, haja vista que sa-
do brasileiro é de 62 anos. Como a maioria da popu- bemos da idoneidade moral e da postura ética. Ja-
lação atingirá a aposentadoria com 35 anos de con- mais participaríamos do seu grupo político. Aliás, la-
tribuição, Sr. Presidente? mento que S. Ex' seja o condutor dos assuntos poli-

Essa legislação realmente não pode ser votada ticos deste Govemo, o que acaba dando um certo
de forma atabalhoada, atropelando o Poder Legisla- tom da parte moral da política do Govemo Femando
tivo, a Câmara dos Deputados. Pôr isso registro Ms- Henrique Cardoso.
ta tarde a importância de que a tramitação da emen- Era isso o que eu queria dizer sobre a questão
da previdenciária se faça de forma democrática, com das emendas, repetindo que, da parte do Ministério
debates com a sociedade, e não sendo a Câmara da Saúde, não houve nenhum problema e, a meu
um cartório de títulos e documentos que apenas re- ver, as questões foram conduzidas com técnica, éti-
gistra o que o Sena~o já realizou. ca e respeito.

Era o que eu tinha a dizer com relação à emen- O Sr. Nelson Trad, 2fl Secretário, deixa
da previdenciária. a cadeira da presidência, que é ocupada

Com relação à questão de ter sido citado nas pelo Sr. Michel Temer, Presidente.
emendas do Orçamento, Sr. Presidente - nobre De
putado Michel Temer, que neste momento assume
os trabalhos -, registro que, de minha parte, estive
no Ministério da Saúde, fui bem recebido pelo Secre
tário Executivo, Sr. Sarjas Negri, que realmente
atendeu nosso pedido. Realmente, não houve ne
nhum problema da parte do Ministério da Saúde.
Apenas registrei que a minha posição política nada
tem a ver com a questão técnica das emendas. Por-



00742 Quarta-feira 14 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 1998

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade
PPB; Fátima Pelaes - PSDB.

Pará

Anivaldo Vale - PSDB; Antonio Brasil - Blo
coIPMDB; Asdrúbal Bentes - Bloco/PMDB; Benedi
to Guimarães - PPB; Elcione Barbalho - Blo
co/PMDB; Geraldo Pastana - BlocolPT; Gerson
Peres - PPB; Giovanni Queiroz - BlocoIPDT;
José Priante - BlocoIPMDB.

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB; Arthur Virgnio - PSDB;
Átila Uns - PFL; Euler Ribeiro - PFL; João Thomé
Mestrinho - Bloco/PMDB; José Melo - PPB.

Rondônia

Confúcio Moura - BlocoIPMDB; Emerson Ola
vo Pires - PSP~;, F,urípedes Miranda - Blo
colPDT; Expedito Junior - PFL.

Acre

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PPB;
Chicão Brígido - BlocoIPMDB; Emílio Assmar 
PPB; João Tota - PPB.

Tocantins

Antonio Jorge - PFL; Darei Coelho - PFL;
Dolores Nunes - PFL; Freire Junior - Blo
coIPMDB; João Ribeiro - PFL.

Maranhão

Albérico Filho - BlocolPMDB; Antonio Joa
quim Araujo - PL; César Bandeira - PFL; Costa
Ferreira - PFL; Eliseu Moura - PL; Haroldo Sa
bóia - BlocoIPT; Jayme Santana - PSDB.

Ceará

Anibal Gomes - PSDB; Antonio Balhamann 
PPS; Antonio dos Santos - PFL; Amon Bezerra 
PSDB; Edson Silva - PSDB; Gonzaga Mota - Blo
coIPMDB; Inácio Arruda - BlocoIPCdoB; José U
nhares - PPB; José Pimentel - BlocoIPT; Ubira
tan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda - PSDB.

Piau(

Ari Magalhães - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro
Nogueira - PFL; Felipe Mendes - PPB; Heraclito
Fortes - P~L; João Henrique ....; BlocolPMDB.

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - BlocolPMDB; Augusto Vivei
ros - PFL; Betinho Rosado - PFL; Carlos A'berto

- PSDB; Cipriano Correia - PSDB; Henrique
Eduardo Alves - BlocoIPMDB; João Faustino
PSDB.

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto
- PFL; Armando Abílio - BlocoIPMDB; Efraim Mo
rais - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPB; Gilvan Freire
- PSB; Ivandro Cunha Lima - BlocoIPMDB; José
Aldemir - BlocoIPMDB; José Luiz Clerot - Blo
coIPMDB; Wilson Braga - PSDB.

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Álvaro Ribeiro - PSB;
Fernando Ferro - Bloco/PT; Fernando Lyra 
PSB; Gonzaga Patriota - PSB; Humberto Costa 
BlocoIPT; Inocêncio Oliveira - PFL; João Colaço 
PSB; José Chaves - BlocoIPMDB; José Jorge 
PFL; José Mendonça Bezerra - PFL; Nilson Gibson
- PSB; Severino Cavalcanti - PPB; Wilson Cam
pos - psbs; Wolney Queiroz - BlocoIPDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB; Augusto Farias· 
PFL; Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha 
PSDB; Fernando Torres - PSDB.

Sergipe

AdeJson Ribeiro - PSDB; Bosco França 
PMN; Carlos Magno - PFL.

Bahia

Alcides Modesto - BlocoIPT; Aroldo Cedraz 
PFL; Claudio Cajado - PFL; Colbert Martins 
PPS; Coriolano Sales - Bloco/PDT; Domingos Leo
nelli - PSB; Eujácio Simões - PL; Félix Mendonça
- PTB; Geddel Vieira Uma - BlocolPMDB; Haroldo
Lima - BIocoIPCdoB; Jaime Femandes - PFL; Jairo
Azi - PFL; Jairo Carneiro - PFL; João Almeida. 
PSDB; João Leão - PSDB; Jonival Lucas - PFL;
José Carlos Aleluia - PFL; José Lourenço - PFL.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves 
PSDB; Antonio do Valle - BlocoIPMDB; Arace/y de
Paula - PFL; Armando Costa - BIocoIPMDB; Bo
nifácio de Andrada - PSDB; Carlos Melles - PFL;
Danilo de Castro - PSDB; Elias Murad - PSDB;
Eliseu Resende -'PFL; Fernando Diniz - BIo
colPMDB; Francisco Horta - PFL; Genésio Be:iidr
dino - BIocoIPMDB; Herculano Anghinetti - PPB;
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL; Ibrahim Abi-Ac
kel - PPB; Israel Pinheiro - PTB; Joana Dare 
BIoco/PT; João Fassarella· - BlocolPT; José Re-
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zende - PPB; Vittorio Medioli - PSDB; Wagner do
Nascimento - PPB; Zaire Rezende - Blo
coIPMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - Bloco/PMDB; Feu Rosa 
PSDB; João Coser - Bloco/PT.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos <->
PSDB; Arolde de Oliveira - PFL; Candinho Mattos
- PSDB; Carlos Alberto Campista - PFL; Carlos
Santana - Bloco/PT; Cidinha Campos - Blo
coIPDT; Eurico Miranda - PPB; Fernando Gabeira 
PV; Fernando Gonçalves - PTB; Fernando Lopes 
BlocoIPDT; Francisco Silva - PPB; Itamar Serpa 
PSDB; Jair BoIsonaro - PPB; Jandira Feghali - BIo
coIPCdoB; João Mendes - PPB; Jorge Wilson 
BlocoIPMDB; José Carlos Coutinho - PFL; José Egy
dio - PFL; José Maurício - BlocoIPDT.

São Paulo . ~

Adhemar de Barros Filho _lO PPB; Alberto
Goldman - PSDB; Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB;
Almino Affonso - PSB; Aloysio Nunes Ferreira 
PSDB; Antonio Carlos Pannunzio - PSDB; Arlindo
Chinaglia - Bloco/PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB;
Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - PPB; Carlos
ApoIinário - BIocoIPMDB; Carlos Nelson - BIo
roIPMDB; Celso Russomanno - PPB; Corauci Sobri
nho - PFL; Cunha Bueno - PPB; Cunha Lima 
PPB; Dalila Figueiredo - PSDB; De Velasco - BIo
coIPRONA; Delfim Netto - PPB; Dumo Pisaneschi 
PTB; Edinho Araujo - BIocoIPMDB; Eduardo Coelho
- PSDB; Eduardo Jorge - Bloco/PT; Fausto Martel
lo - PPB; Fernando Zuppo - Bloco/PDT; Franco
Montoro - PSDB; Hélio Bicudo - BlocolPT; Hélio
Rosas - BlocoIPMDB; Ivan Valente - BlocoIPT; jair
Meneguelli -' BlocoIPT; João Mellão Neto - PFL;
João Paulo - BIocoIPT; Jorge Tadeu. Mudalen 
PPB; José Anibal - PSDB; José Augusto - PPS;
José Coimbra - PTB; José de Abreu - PSDB; José
Genoíno - BlocoIPT; José Machado - BlocoIPT;
José Pinotti - PSB; Michel Temer - BlocoIPMDB;
Vicente Cascione - PTB; Wagner Rossi - Blo
colPMDB; Wagner Salustiano - PPB; Welson Gas
pariani - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Gros.o

Antonio Joaquim - PSDB; Gilney Viana 
BI~~IPT; Welinton Fagundes- PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB; Augusto car
valho - PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico
Vigilante - Bloco/PT; Jofran Frejat - PPB; Wigber
to Tartuce - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - BlocolPCdoB; Barbosa Neto 
Bloco/PMDB; Carlos Mendes - Bloco/PMDB; ViI
mar Rocha - PFL; Zé Gomes da Rocha- Blo
co/PSD.

Mato Grosso do Sul

Dilso'Sperafico - PSDB; Flávio Derzi - PPB;
Nelson Trad - PTB.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo 
PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Antonio Ueno 
PFL; Basílio Villani - PSDB; Chico da..Princesa 
PTB; Dilceu Sperafico - PPB; Djalma' dS Almeida
Casar - BlocoIPMDB; Fernando Ribas Carli - PPB;
Flávio Ams - PSDB; Hennes Parcianello - BIo
coIPMDB; João Iensen - PPB; José Borba - PTB;
José Janene - PPB; Wemer Wanderer - PFL.

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco/PMDB; Dércio
Knop - Bloco/PDT; Edinho Bez - BlocolPMDB;
Edison Andrino - BlocoIPMDB; Hugo Biehl - PPB;
João Pizzolatti - PPB; José Carlos Vieira - PFL.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco/PT; Adroaldo Streck 
PSDB; Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - Blo
co/PDT; Arlindo Vargas - PTB; Augusto Nardes 
PPB; Carlos Cardinal - Bloco/PDT; Darcisio Peron
di - BlocoIPMDB; Esther Grossi -. BlocolPT; Ezi
dia Pinheiro - PSDB; Fétter Junior - PPB; Germa
no Rigotto - BlocoIPMDB; Jair Soares - PPB; Jar
bas Lima - PPB; Paulo Paim - Bloco/PT; Waldo
miro Fioravante - Bloco/PT; Wilson Cignachi 
BlocoIPMOB; Veda Crusius - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 270 Srs.
Deputados.

O SR. JOS~ GENO[NO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EX
a palavra.

O SR. JOS~ GENO[NO (BlocolPT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, formulei uma
questão de ordem ao Presidente da Comissão Espe-
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cial da Refonna da Previdência. S. Ex'! decidiu a matéria. Pela importância deste projeto, encaminha-
questão de ordem, El recorri. a V. ExA, com base no mos o voto "não·. '
inciso XXI do art. 57 do Regimento Interno. É claro O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-
que o recurso virá da Presidência da Comissão. são do orador.) - Sr. Presidente, aprovamos a, ur-

Como não há prejuízo para o andamento dos gência da matéria, mesmo porque para'o problema
trabalhos, apenas gostaria de comunicar a V. EXª e de terra urgem certas medidas. Agora mesmo o
à Mesa que apresentei a questão de ordem à Presi- Papa João Paulo " está apelando para todo o mun-
dência da Comissão Especial e recurso daquela de- do, no sentido de que se criem condições para uma
cisão a V. EXª, confonne me garante o Regimento refonna rápida e que atenda aos interesses da hu-
Interno. manidade, especialmente do Brasil. Então, vamos

Como se trata de questão importante, que en- votar a favor da urgência. Votamos "sim".
tendo ser nova, espero que o Presidente da Comis- O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
são atenda ao meu apelo e encaminhe o recurso, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
por escrito, a V. EXª, para'que tenhamos solução de- vota "sim".
finitiva a respeito da matéria, na medida em que a O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
questão de ordem que levantei diz respeito a outros (PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
casos que existem na Casa. dente, o PSDB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
não, Deputado José Genoíno. Assim que o recurso houve divergência, a votação será nominal. Convoco
chegar às mãos desta Presidência, nós o examina- , os Srs. Deputados a virem a plenário.
remos e brevemente daremos solução à matéria. O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE ( Michel Temer) - Vai-se peço a palavra pela ordem.
passar à apreciação da matéria que está sobre a O. SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
mesa e da constante da Ordem do Dia. EXª a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
mesa o seguinte requerimento: Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB

Sr. Presidente, requeremos a V. Exª, nos ter- convoca os seus Deputados para virem a plenário e
mos do art. 155 do Regimento Interno, urgência para encaminha o voto "sim".
a apreciação do Projeto de Lei n2 4.011/97, doSena- O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
dor Esperidião Amim, que "institui o Fundo de Terras (PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
e da Reforma Agrária - Banco da Terra". dente, o PSDB solicita aos Srs. Parlamentares que

Sala das Sessões, - Inocêncio Oliveira, Líder venham a plenário. Estamos iniciando o processo de
do PFL - Aécio Neves, Líder do PSDB - Rodrl- votação, e o PSDB recomenda o voto "sim".
gues Palma, Vice-Líder do Governo -' Geddel O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. sem revi-
Vieira Lima, Líder do Bloco Parlamentar são do orador.) - Sr. Presidente, a iniciativa de criar
PMDBIPSDIPRONA - Odelmo Leão, Líder do PPB o Banco da Terra tem como objetivo facilitar a aqui-
- Paulo Heslander, Líder do PTB - Valdemar Cos- sição de terras e a implementação de infra-estrutura,
ta Neto, Líder do PL - Aldo Arantes, Vice-Líder do para que beneficiários, posseiros, arrendatários, par-
Bloco Parlamentar PTIPDTIPCdoB. ceiros e filhos de produtores, que tenham no mínimo

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convo- cinco anos de experiência na lida da agropecuária,
co os Srs. Deputados para virem ao plenário. possam construir unidades agrícol~ familiares.

Em votação o requerimento. O programa manterá dois tipos de financia-
Como votam os Srs. Líderes? mento: crédito fundiário, com recursos orçamentá-
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. sem rios destinados à aquisição de terras, e crédito desti-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS encami- nado a financiar terras com infra-estrutura.
nha favoravelmente à urgência. O Fundo de Terras e da Reforma Agrária vin-

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi- cuia-se ao Ministério da Reforma Agrária e será geri-
·são do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota contra. do de forma a pennitir a participação colegiada de
Vota "não". representantes do poder público, participantes do

O SR. JOSÉ GENOíNO (BlocolPT -: SP. Sem programa e da sociedade.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminhamos Por fim, os beneficiários do Fundo não poderão
çontra a urgência, pois queremos examinar melhor a alienar as suas tElrras e as respectivas benfeitorias



O SR. PIMENTEL GOMES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exi'
a palavra.

O SR. PIMENTEL GOMES (PPS - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero retificar o
meu voto. Votei "não", mas meu voto é "sim".

O SR. ARLINDO VARGAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exi'
a palavra.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTS - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro recomenda o voto "sim" e concla
ma os Srs. Deputados para que venham ao plenário
votar "sim".
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no prazo de financiamento, salvo para outros benefi- A SRA. SIMARA ELLERY (BlocoIPMDB - BA.
ciários e com a anuência do credor. - Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB

Portanto, somos pela aprovação da urgência e vota "sim" e pede aos seus Deputados que venham
fazemos um apelo aos'Parlamentares do PFL para ao plenário, pois já estamos em processo de vota-
que venham a plenário, a fim de que possamos ini- ção.
ciar a votação. O SR. JOSE GENOíNO - Sr. Presidente, peço

O PFL vota "sim". a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!'

Deputados, venham ao plenário. Vamos ter votação a palavra.
nominal. O SR. JOSÉ GENOíNO (Bloco/PT - SP. Sem

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr. revisão do orador.) - Sr. Presidente, informo a V. Exª
Presidente, peço a palavra pela ordem. que minha intervenção sobre o recurso na Comissão

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExI Especial foi feita na forma de questão de ordem.
a palavra. É uma correção que faço.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Recebo
(PSDB - SP. Sem revisão do.oríidor.) - Sr. Presi- a questão'de ordem de V. ExI, pedindo apenas que
dente, o PSDB solicita aos Srs. Parlamentares que a encaminhe por escrito à Mesa.
venham ao plenário. O PSDB vota "sim". O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.

O SR. JOSÉ GENOíNO (BIocoIPT - SP. sem Presidente, peço a palavra pela ordem.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de 'O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Oposição recomenda o voto "não". EX- a palavra.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi- O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "não", (PSDB _ SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
contra o requerimento da urgê~ia. dente, o PSDB recomenda o voto "sim".

O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PL vota "sim". A SRA. SIP4ARA ELLERY (BlocoIPMDB - BA.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Vamos Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a lide-
rança do PMDB pede aos gabinetes do Bloco que

solicitar a todos os Srs. Deputados que tomem seus avisem aos Deputados que estamos em processo
assentos, a fim de ter infeio a votação pelo sistema de votação. .
eletrônico.

O PMDB recomenda o voto "sim".Srs. Deputados· que se encontram nas banca-
das, queiram registrar os seus códigos de votação. O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Sem revi-

Srs. Deputados, queiram selecionar os seus são do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "sim".
votos. Queiram acionar o botão preto do painel até O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
que as luzes do posto se apaguem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota

"sim".Aqueles que não votaram em suas bancadas
queiram fazê-lo nos postos avulsos.

Srs. Deputados, venham ao plenário. Temos
votação nominal.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!'
a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDS vota "sim".

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "sim".

O·SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro recomenda aos seus Deputados que
votem "sim".
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9 SR. RONALDO CEZAR COEUIO (PSOB - AJ. recomenda o voto -sim-, solicita a presença em ple-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lideran- nário aos Srs. Parlamentares e avisa desde logo que
ça: do Govemo recomenda o voto -sim- e solicita aos haverá outras votações nominais. .
Srs. Parlamentares que venham ao plenário. O SR. JOSé GENOrNO (BlocoIPT - SP. Sem

O SR. JOSÉ GENOrNO (BlocoIPT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de Oposição recomenda o voto -não-.
Oposição recomenda o voto -não-o O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB raco- vota -sim-, em favor do Banco da Terra.
menda o voto -não-o O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMOB vota -sim-.
vota -sim-o O SR. JOSÉ GENOrNO (BlocolPT - SP. Sem

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL soli- Oposição recomenda o voto -não-o
cita aos Srs. Deputados que compareçam ao plená- O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - 00. Sem
rio e votem -sim-. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota -sim-.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem O SR. RONALDO CEZAR COEUIO (PSDB - RJ.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lideran-
-sim- e apela à bancada que venha ao plenário, pois ça do Governo encaminha0 voto -sim- e solicita a
estamos em processo de votação nominal. ' todos os Parlamentares que se encontram' em ou-

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Sem revi- tras ~pendência~da Casa que venham ao plenário.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota -sim-. O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB - AJ. reVisão do orador.) -'Sr. Presidente, o Partido Tra-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lideran- balhista Brasileiro recomenda o voto -sim-.
ça do Govemo encaminha o voto -sim- e solicita aos ' O SR. JOSé.GENOrNO (BlocoIPT - SP. Sem
Srs. Parlamentares que se encontram nos gabinetes reviSãó do oradOr:) - Sr. Presidente, o Bloco de
que venham ao plenário. . Oposição recomenda o voto -não-.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - AS. Sem O SR. MARCONI PERILLO(PSOB - 00. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra- re\IisãO'do Orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota -sim-.
balhil:ita Brasileiro recomenda o voto -sim- e solicita· "O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZlO
aos Srs. Deputados que venham ao plenário votar. (PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-

Ç) SR. WAGNER ROSSI (BIocoIPMDB - SP. dente, <> PSDB recomenda o voto -sim- e pede aos
Senvfevisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB e Srs. Parlamentares que:ve)lhan:t .ao plenário.
os partidos que compõem o Bloco encaminham o " 'O SR. WAGNER ROSSI'(BlocoIPMOB - SP.
voto -sim- e solicitam a presença em plenário a seus sem revisão do orador.:) - Sr~ Presidente, o PMOB
Parlamentares. enCaminha o voto -sim-. "

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO O SR. JOSÉ GENOrNO(BlocoIPT - SP. Sem'
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
dente, o PSOB recomenda o voto -sim-. Oposição recome~ o voto -não-.

O SR RICARDO IZAR - Sr. Presidente, peço a O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do

O SR PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. PSOB encaminha o voto "sim-. .
Exa. a palavra. O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA '(PFL - BA.

O SR. RICARDO IZAR (PPB - SP. Sem revi- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
.' são do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é -sim-o vota -sim-o

O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente, O SR. JOSé GENOrNO (BlocoIPT - SP. Sem
peço a palavra pela ordem. ' revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco dá opo-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. sição reco,menda o voto -não-. '.
Exa. a palavra.. O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB - AJ.

O SR. WAGNER ROSSI (BIocoIPMOB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lideran-'
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMOB ça do Govemo encaminha o voto -sim- e convoca



. Roraima

Alceste Almeida':" BlocoIPMDB - Sim
Elton RohF191t - PFL - Sim
Francisco Rodrigues - PTB - Sim
Luciano Castro..". PSDB - Sim
Lu(s 8cubosa - PPB - Sim
Rogério Araújo - PPB - Sim,
Salomão Cruz - PSDB - Sim

,Amapá

Murilo Pinheiro"':PFL - Sim
Raquel Capiberibe - PSB - Não
Sérgio Barcellos - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PPB - Sim

Pará

Anivaldo Vale - PSDB - Sim
Antonio Brasil- BlocoIPMDB - Não
Benedito Guimarães - PPB - Sim
Geraldo Pastana - BIocoIPT - Não
Gérson Peres - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - BlocolPDT - Sim
José Priante - BlocoIPMDB - Sim
Mário Martins - BlocoIPMDB - Sim
Olávio R~~ - PSDB - Sim
Paulo Rocha - BlocoIPT - Não
Raimundo Santos - PFL - Sim
Socorro·Gomes - BlocoIPCdoB - Não
Vic Pires Franco - PFL - Sim
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seus Parlamentares a virem ao plenário. Haverá im- A SRA. RITA CAMATA (BlocoIPMDB - ES.
portantes votações na noite de hoje. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, meu voto

O SR. MARCELO D~DA - Sr. Presidente, também foi -sim-.
peço a palavra pela ordem. O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tendo par-
Exa. apalavra.' ticipado de uma reunião como Líder do partido, che-

O SR. MARCELO D~DA (BlocolPT - SE; Sem guei atrasado e gostaria que ficasse registrado que
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para retificação na última votação meu voto foi -sim-.
de votação, votei -abstenção-, quando na verdade O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
meu voto é -não·, Requeiro a V.Exa. que determine são do orador.) - Meu voto também foi -sim-, Sr.
a retificação quando do resultado~ , Presidente.

O SR. ARLINDO VARGAS - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
peço a palavra pela ordem. anunciaro resultado d~ votação:

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem'V: VOTARAM
Exa. a palavra. " . :. Sim 314

O SR. ARUNDO VARGAS (PTB - RS. Sem Não 69
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tni· Abstenções 1
balhista Brasileiro recomenda o voto -sim-. ' TotaL 384

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sàm É aprovado o requerimento de urgência para a
revisão do oradOr.) - Sr. Presidente;'[o PSDB vota apreciação do PL nll 4.011197~< ,,'
-sim-. " , ' . . . ,. , " ..:.... . VOTARAM OS SEGUlNTéS SENHORES DE-

O SR.RONALDOeEZAR~, (P$ÓB~- RJ. PUTADOS:
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente; a: Lii::feral1-,
ça do Governo encaminha o voto ·sim-. .

O SR. JOS~, CARLOS ALEUilA (PFL: ~'BÀ.
Sem revisão c;fó orador,)' ...: Sr: J~~~sjdenteJ Ó. PFL
vota -sim-.

O SR. ROMMEL'FEIJ6 '(PSOS '.~ CÉ.~SeR1 r~
visão do orado~.) - Sr. Presidenté" <> .P80B ,vota
"sim·. . .. ' .. ,. -, ,-

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB- RS. Sem
revisão do orador.) ~ Sr, Presidente, o PartidO Tra
balhista Brasileiro recomenda:q votq -sim-: .' :' '.

A SRA. SIMARA ELI.E~V·,(BIo<;oIPMQB, - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr..Presidente, o PMDB·
pede aos Srs.Deputados que' vénhàm ao,plenário,
pois ainda estamos em votação,e recome~ o voto
-sim-,

O SR. PRESIDENTE, (Michel. Temer) ,"'" .Está.
encerrada a votação., ' ,

O SR. MARÇAL FILHO - Sr~ Presidente, peço,
a palavra pela ordem. " ' ",

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. MARÇAL FILHO (PSDB - MS, Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na última votação
meu voto foi -sim-.

O SR. SrLVIO PESSOA (BlocoIPMDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo
apenas declarar que o meu voto foi -sim- na última
votação.
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Amazonas

Alzira Éwerton - PSDB - Sim
Átila Uns - PFL - Sim
Eiler Ribeiro - PFL - Sim
João Thomé Mestrinho - BlocolPMDB - Sim
José Melo - PPB - Sim
Luiz Fernando - PPB - Sim
Pauderney Avelino - PFL - Sim

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco/PMDB - Sim
Emérson Olavo Pires - PSDB - Sim
Eurípedes Miranda - BlocolPDT - Não
Expedito Júnior - PFL - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Moisés l;Jennesby - PSDB - Sim

Acre

Carlos Airton - PPB - Sim
Célia Mendes""; PPB - Sim
Chicão Brígido - BlocolPMDB - Sim
Elímio Assmar - PPB - Sim
Regina Uno - BlocolPMDB - Sim

Tocantins

Antonio Jorge - PFL - Sim
Darci Coelho - PFL - Sim
Dolores Nunes - PFL - Sim
João Ribeiro - PFL - Sim
Osvaldo Reis - PPB - Sim

Maranhão

Antonio Joaquim Araújo - PL - Sim
Costa Ferreira - PFL - Sim
Haroldo Saboia - BlocolPT - Não
Jayme Santana .... PSDB - Sim
Pedro Novais - BlocolPMDB - Sim
Roberto Rocha - PSDB - Sim
Sarney Filho - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

Aníbal Gomes - PSDB - Sim
Antonio dos Santos - PFL - Sim
Amon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Silva - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - BlocolPMDB - Sim
Inácio Arruda - BlocolPCdoB - Não
José Unhares - PPB - Sim
José Pimentel- BlocolPT - Não
Leônidas Cristino - PPS - Sim
Paes de Andrade - BlocolPMDB - Não
Paulo Lustosa - BlocolPMDB - Sim

Pimentel Gomes - PPS - Não
Raimundo Gomes de Matos - PSDB ~ Sim
Roberto Pessoa - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim

Piauí

Ari Magalhães - PPB - Sim
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - PF;" - Sim
Felipe Mendes - PPB - Sim
Heráclito Fortes - PFL - Sim
João Henrique - BlocolPMDB - Sim
Júlio César - PFL - Sim
Mussa Demas - PFL - Sim
Paes Landim - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Vivt!iros - PFL - Sim
Batinho Rosado - PFL - Sim
Carlos Alberto - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - BlocotPMDB - Sim
João Faustino - PSDB - Sim
Ney Lopes - PFL - Sim

Paraiba

Adauto Pereira - PFL - Sim
Álvaro Gaudencio Neto - PFL - Sim
Annando Abnio - BlocolPMDB - Sim
Efraim Morais - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim
Gilvan Freire - PSB - Sim
Ivandro Cunha Urm. - BIocoIPMDB - Sim
José Aldemir - BlocolPMDB - Sim
José Luiz Clerot ~BlocoIPMDB - Sim
Roberto Paulino - BIocoIPMDB - Sim
Wilson Braga - PSDB - Sim

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - Sim
ÁI/varo Ribeiro - PSB - Sim
Fernando Ferro - BlocolPT - Não
Gonzaga Patriota - PSB - Sim
Humberto Costa - BlocolPT - Não
José Jorge - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Não
Osvaldo Coelho - PFL - Sim
Pedro Correa - PPB - Sim
Severino Cavalcanti - PPB - Sim
Wilson Campos -: PSDB - Sim
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Wolney Queiroz - BlocolPDT - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB - Sim
Benedito de Lira - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PSDB - Sim
Moacyr Andrade - PPB - Sim
Pedro Luís Albuquerque - PFL - Sim

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Bosco França - PMN - Sim
Marcelo Oeda - BlocoIPT - Abstenção.
ME:issias Góis - PFL - Sim
Pedro Valadares - PSB - Não

Bahia

Alcides Modesto - BlocolPT - Não
Aroldo Cedraz - PFL - Sim .
Cláudio Cajado - PFL';:'>Si~
Colbert Martins PPS - Sim
Coriolano Sales - BlocoIPDT-:- Sim
Domingos Leonelli - PSB -SÍI'll
Eujácio Simões - PL - Sim
Félix Mendonça - PTB - Sim
Haroldo Lima -BlocolPCdoB - Não
Jaime Femandes - PFL - Sim
Jairo Azi - PFL - Sim
Jairo Carneiro - PFL - Sim
João Almeida - PSDB - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - PFL - Sim
José Lourenço - PFL- Sim
Leur Lomanto- PFL - Sim
Luiz Alberto - BlocolPT - Não
Luiz Braga - PFL - Sim
Luiz Moreira - PFL - Sim
Manoel Castro - PFL"': Sim
Mário Negromonte - PSDB ..... Sim
Nestor Duarte - PSDB - Sim
Pedro lrujo - BlocolPMDB - Sil11
Prisco Viana - PPB - Sim
Roberto Santos - fiSOB - Sim
Sérgio Carneiro - BlocoIPOT - Sim
Severiano Alves - BlocolPDT - Sim
Simara Ellery - BIocOIPMDB - Sim
Ursicino Queiroz - PFL - Sim

Minas Gerais

AdemirLucas - PSDB - Sim
Antonio do Valle - BlocolPMDB - Sim
Annando Costa - BlocO/PMDB - Sim

Bonifácio de Andrada - PSDB - Sim
CarJos.Melles - PFL - Sim ..
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Francisco Horta - PFL - Sim
Genésio Bemardino - BlocolPMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PPB - Sim .
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel - PPB - Sim
Israel Pinheiro - PTB - Sim
Joana Darc - Bloco/PT - Não
João Fassarella - BlocolPT - Não
José Rezende - PPB - Sim
José Santana de Vasconcellos - PFL - Sim
Lael Varella - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim
Marcos Lima -:- Bloco/PMDB - Não
Mário de Oliveira - PPB - Sim
Maurício Campos - PL - Sim
Neif Jabur - BlocolPMDB - Sim
Nilmário Miranda - BlocO/PT - Não
Paulo Delgado - BlocolPT - Sim
Philemon Rodrigues - PTB - Sim
Raul Belém - PFL - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim
Romel Anízio - PPB - Sim
Ronaldo Perim - BlocolPMDB - Sim
Sandra StarJing BlocolPT - Não
Saraiva Felipe - Bloco/PMOB - Sim
Sérgio Miranda - BlocolPCdoB - Não
Silas Brasileiro - BlocolPMDB - Sim
Sflvio Abreu - BlocolPDT - Não
TildenSántiago - BlocolPT - Não
Vittório. Medioli - PSDB - Sim
Zaire Rezende - BlocolPMDB - Sim- .

Espírito Santo

Adelson Salvador - BlocolPMDB - Sim
Etevalda Grassi de Menezes - BIoccwPMDB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Sim
João .Coser - BlocolPT - Não
luiz.Buaiz - PL - Sim'
Luiz Durão - PFL - Sim
Nilton Baiano - PPB - Sim
Roberto Valadão - BlocolPMDB - Sim

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - Sim
Aldir Cabral- PFL - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Não
Alexandre Santos - PSOB - Sim
Arolde de Oliveira - PFL - Sim
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Candinho Mattos - PSDB - Não Ivan Valente - BlocolPT - Não
Carfos-Santana - BlocolPT - Não Jairo Meneguelli - BlocolPT - Não
Eurico Miranda - PPB - Sim João Mellão Netto - PFL - Sim
Femando Gabeira - PV - Sim João Paulo - BlocoIPT - Não
Femando Gonçalves - PTB - Sim Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Sim'
Francisco Silva - PPB - Sim José Aníbal- PSDB - Sim
Jair Bolsonaro - PPB - Sim José Augusto - PPS - Não
Jandira Feghali - Bloco/PCdoB - Não José Coimbra - PTB - Sim
João Mendes - PPB - Sim José de Abreu - PSDB - Sim
Jorge Wilson - BlocolPMDB - Sim José Genoíno - BlocolPT - Não
Laprovita Vieira - PPB - Sim José Machado - BlocolPT - Não
Laura Cameiro - PFL - Sim José Pinotti- PSB - Sim
Lindberg Farias - PSTU - Não Koyu lha - PSDB - Sim
Maria da Conceiçao Tavares - BIocoIPT- Não Lamartine Posella - PPB - Sim
Milton Temer - Bloco/PT - Não Luciano Zica - Bloco/PT - Não
Miro Teixeira - Bloco/PDT - Sim Luiz Eduardo Greenhalgh - BlocolPT - Não
Noel de Oliveira - Bloco/PMDB - Sim Luiz Gushiken - Bloco/PT - Não
Osmar Leitão - PPB - Sim Luiz Máximo - PSDB - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Sim Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Sim
Paulo Nascimento 7 PPB - Sim Marcos.Vinícius de Campos - PFL - Sim
Ronaldo Cézar Coelho - PSDB - Sim Marta Suplicy - BlocolPT - Não
Ronaldo Santos - PSDB - Sim Michel Temer - BlocolPMDB - Abstenção (Art.
Rubem Medina - PFL - Sim 17 § 12 do RICD.)
Sérgio Arouca - PPS - Sim Nelson Marqu~zelli - PTB - Sim
Simão Sessim - PPB - Sim Pedro Yves - PPB - Sim

São Paulo Ricardo Izar - PPB - Sim
Robson Tuma - PFL - Sim

Adhemar de Barros Filho - PPB - Sim Salvador Zimbaldi _ PSDB _ Sim
Alberto Goldman - PSDB - Sim Sílviô Torres _ PSDB - Sim
Ald~ Rebelo - BlocolPCdo~ - Não Tuga Angerami _ PSDD - Sim
AlmJno Affonso - PSB - Nao Ushitaro Kamia _ PPB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - - PSDB - Sim Vadão Gomes _ PPB - Sim
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim Valdemar Costa Neto - PL - Sim
Arlindo Chi~aglia - ,Bloco/PT - ~ão Wagner Rossi - BlocolPMDB - Sim
Amaldo Fana ~e Sa - PPB - .Nao Wagner Salustiano _ PPB _ Sim
Amaldo Madeira - PSDB - Sim Welson Gasparini _ PSDB _ Sim
Ary Kara - PPB - Sim Z I 'ê C b PSDB S'
C rl A I· ,. BI IPMDB S' u ai o ra - - Ima os po !nano - oco - Im
Carlos Nelson - Bloco/PMDB - Sim Mato Grosso
Celso Russomanno - PPB - Sim Gilney Viana - Bloco/PT - Não
Corauci Sobrinho - PFL - Sim Pedro Henry - PSDB - Sim
Cunha Bueno - PPB - Sim Rodrigues Palma'- PTB - Sim .
Cunha Lima - PPB - Sim Rogério Silva - PFL - Sim
Dalila Figueiredo - PSDB - Sim Welinton Fagundes - PL - Sim
De Velasco - Bloco/Prona - Sim Di trit Fed I
Delfim Netto - PPB - Sim S o era
Duílio Pisaneschi - PT - Sim Agnelo Queiroz - Bloco/CdoB - Não
Edinho Araújo - Bloco/PMDB - Sim Augusto Carvalho - PPS - Sim
Eduardo Jorge - BlocolPT - Não Benedito Domingos - PPS - Sim
Fausto Martello - PPB - Sim Chico Vigilante - BlocolPT - Não
Femando Zuppo - Bloco/PDT - Sim Jofran Frejat - PPB - Sim
Franco Montoro - PSDB - Sim Maria Laura - BlocolPT - Não
Hélio Bicudo - Bloco/PT - Não Osório Adriano - PFL - Sim



o SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.EXa. a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar o
meu voto. Na votação anterior, o meu voto foi -sim-.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

11- Recurso n2 213/97, do Senhor Luis
Eduardo e outros, ao Presidente da Câmara
dos Deputados para apreciação, pelo Plená
rio, do parecer da Comissão de ConstitlJ.ição
e Justiça e de Redação, especificamente
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Wigberto Tartuce - PPB - Sim José Carlos Vieira - PFL - Sim
.G lá Mário Cavallazzi - PPB - Sim

o 8 Milton Mendes - BlooolPT - Não
Aldo Arantes - BlocolPCdoB - Não Neuto de Conto - BlocolPMDB - Sim
Carlos Mendes -'BlocolPMDB - Sim Paulo Bauer - PFL - Sim
Lídia Quinan - Bloco/PMDB - Sim Paulo Gouvêa - PFL - Sim
Marconi Perillo - PSDB - Sim Serafim Venzon - BlocolPDT - Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB - Sim Vânio dos Santos - BlocolPT - Não
Orci~o Gon~ves - Blocol:MDB - Sim Rio Grande do Sul
Pednnho Abrao - PTB - Sim
Pedro Wilson - BlocolPT - Não Adão Pretto - BlocolPT - Não
Rubens Cosac - Bloco/PMDB - Sim Adroaldo Streck - PSDB - Sim

Adylson Motta - PPB - Sim
Mato Gro880 do Sul Airton Dipp _ BlocolPDT _ Sim

Dilson Sperafico - PSDB - Sim Arlindo Vargas - PTB - Sim
Flávio Derzi - PPB - Sim Augusto Nardes - PPB - Sim
Marilu Guimarães - PFL- Sim Carlos Cardinal- BlocolPDT - Não
Marisa Serrano - PSDB - Sim Darcísio Perondi - BlocolPMDB - Sim
Nelson Trad - PTB - SilTl Esther Grossi - BlocolPT - Não
Oscar Goldoni - BlocolPMDB - Sim Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Saulo Queiroz - PFL - Sim Fetter Júnior - PPB - Sim

Paraná Germano Rigotto - BlocolPMDB - Sim
Jair Soares - PPB - Sim

Abelardo Lupion - PFL - Sim Jarbas Lima _ PPB - Sim
Affonso Camargo - PFL :- Sim Luís Roberto Ponte - BlocolPMDB - Sim
Alexandre Ceranto - PFL - Sim Luiz Mainardi - BlocolPT - Não
Antonio Ueno - PFL - Sim Matheus sChmidt - BlocolPDT - Não
Ba~ílio Villa~i - PSDB - Sim . Miguel Rossetto - BlocolPT - Não
ChiCO da Pnncesa - PTB - Sim Nelson Mârchezan _ PSDB - Sim
Dilceu Sperafico - PPB - Sim Odacir Klein - Bloco/PMDB - Sim
Djalma de Almeida César - BIocoIPMDB - Sim Osvaldo Biolchi - PTB - Sim
Femando Ribas Carli - PPB - Sim Paulo Ritzel- BlocolPMDB - Sim
Flávio Ams - PSDB - Sim Renan Kurt _ Não
Hermes Parcianello - BlocolPMDB - Sim Valdeci Oliveira - BlocolPT - Sim
João Iensen - PPB - Sim Waldomiro Fioravante - BlocolPT - Não
José Janene - PPB - Sim Wilson Cignachi - BlocolPMDB - Sim
Luciano Pizzatto - PFL - Sim Veda Crusius - PSDB - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Maurício Requião - BIocoIPMDB - Sim
N~son Micheleti - BlocoIPT - Não
Nelson Meurar - PPB - Sim
Paulo Bemardo - BIocoIPT - Não
Paulo Cordeiro - PFL - Sim
Renato Johnsson - PSDB - Sim
Ricardo Barros - PPB - Sim
Wemer Wanderer - PFL - Sim

Santa catarina

Dejandir Dalpasquale - BlocolPMDB - Sim
l3ércio Knop - BlocolPDT - Não
Edinho Bez - BlocolPMDB - Sim
Edison Andrino - BlocolPMDB - Sim
Hugo Biehl- PPB - Sim



Qual foi a decisão da CCJ, Sr. Presidente?
Faço a leitura:

(...) Em relação aos arts. 311 e 411 da
proposta em referência, que cuida de maté
ria estranha ao tema das medidas provisó
rias, qual seja, a competência normativa da
União.

Portanto, o parecer da 9CJ foi em relação à
técnica legislativa decidiu que os arts. 311 e 411 da
PEC tratavam de matéria estranha ao art. 62, que li
mitava o uso de medida provisória. Esse parecer é
multo claro:

"Conforme parecer da. Cç.JJ não pode
mos deixar de examinar comespecial,aten
ção .o insuperávél problema' técnico aponta
do pelo Senador Josaphat Marinho por oca
sião do já citado pronunciamento feito no
plenário do Sendo Federal.

Examinando o assuntoJé de se reco
nhecer toda a procedência nas acuradas ob
servações do ilustre SenadorJsendo eviden
te a impropriedade técnica das alterações
sugeridas aos arts. 48 e 84J em vista das
normas do § 12 do art. 61 do texto constitu
cional, inalteradas pela proposta. Para corre
ção do problema apontado, apresentamos a
emendasuPfessiva em anexo.

Portanto, a Comissão de Constituição e J.ustiça
e de Redação suprimiu os §§ 32 e 42, não pela cons
titucionalidade e juridicidade, mas por impropriedade
de técnica legislativa. Nesta hipótese não cabe re
curso ao Plenário. O texto é explícito: "recurso ao
Plenário quanto à constitucionalidade ou à juridicida
de da matéria·. Não é o caso. Em relação à emenda,
ela foi admitida parcialmente.

Portanto, .Sr; Presidente, encaminho a V.Exa.
questão de ordem no sentido de reafirmar que não
cabe o recurso, conforme a decisão da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, que se pren
deu exclusivamente à impropriedade técnica, por se
tratar de artigos estranhos ao art. 62 da Constitui
ção, que trata das medidas provisórias.

É esta a questão de ordem que formulo a V.
Exa.

O SR. LIMA NETTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
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quanto à Emenda Supressiva aprovada à representem. no mínimo, um terço dos De-
Proposta de Emenda à Constituição nll 472- putados, requerer a apreciação preliminar
Al97, do Senado Federal, que altera' dlspasl- em Pienário.
tivos aos artigos 48, 62 e 84, da Constitui
ção Federal, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esta
Presidência vai submeter a votos primeiramente o
recurso.

RECURSO NlI213, DE 1997

(Contra Admisstiidade de Emenda SupressJva da PEC)
(Do Sr. Luís Eduardo e outros)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados:Nos termos do Art. 54, IJcombinado
com os Arts. 144 e 202J§ 111 do Regimento Intemo,
recorremosJpara que seja submetido ao PlenárioJdO
parecer da Comissão de Constituição e Justiça .e de
RedaçãoJ especificamente quanto à Emenda Su
pre881va aprovada à Proposta de Emenda à Consti
tuição nll 472-AI97J'do Senadó FederalJque ·altera
dispositivos dos artigos 48J62 e 84 da Constituição
FederalJe dá outras providências".

O SR. JOSé GENÓfNO- Sr. PresidenteJpeço
a palavra para uma questão de ordem sobre o recurso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. JOSé GENOfNO (BlocoIPT-SP. ~m
revisão do orador.) - Sr. PresidenteJ a questão de
ordem que fonnulo a V.Exa. sobre este recurso abor
da um tema muito delicado do Regimento Intemo.

Existem duas possibilidades de recurso da de
cisão da Comissão de Constituição e JuS,tiça e de
Redação. Urna possibilidade é exatamente o que es
tabelece o art. 144:

Art. 144. Haverá apreciação preliminar
em Plenário quando for provido recurso con
tra parecer terminativo de ComissãoJemitido
na forma do art. 54.

O teor do art. 54 é o seguinte:

Art. 54. Será terminativo o parecer:
I - da Comissão de Constituição e Jus

tiça e de RedaçãoJ quanto à constitucionali
dade ou juridicidade da matéria;(...)

PortantoJa previsão de recurso diz respeito à
constitucionalidade e juridicidade.

Quai a' segunda possibilidade de recurso? A
prevista no § 111 do art. 202:

Art. 202. . .
§ 111 Se inadmitida a propostaJpoderá

o AutorJcom o aPoiamento de Uderes que
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. UMA NETTO (PFL - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar meu
voto -sim- na votação anterior.

O SR. MALULY NETTO (PFL - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, da mesma forma,
quero registrar meu voto -sim- na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência toma a seguinte deliberação: retira da pauta
este recurso, fazendo-o retomar no dia de amanhã,
a fim de poder examinar, com maior vagar, a ques
tão de ordem levantada pelo Deputado José Genoíno.

. O SR. JOSé GENOfNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIlENTE (Mi:heIT~ - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. JOSé GENOfNO (BlocoIPT - SP. Seni
revisão do orador.) - Sr. PIesDrte, encaniilo a v. Exa.
cópia de documentos referentes à questão de or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não, nobre Deputado.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. INOCêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que
essa matéria não mais enseja qualquer discussão,
sobretudo porque V. Exa. a retirou de pauta.

No entanto, quero fazer um adendo: se preva
lecer a opinião do nobre Deputado José Genoíno, a
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
terá atribuições sobre este Plenário. Ela será a últi
ma instância, e não o Plenário.

Portanto, sobre qualquer decisão de comissão
técnica da Casa, inclusive a Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, cabe recurso a este
Plenário, que representa, em última instância, o p0

der soberano da Casa.
É este o adendo que tinha a fazer sobre as afir

mações do nobre Deputado José Genoíno.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O argu
mento do nobre Líder Inocêncio Oliveira será levado
em alta consideração pela Presidência da Casa.

O SR. LUIS EDUARDO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. LUIS EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, essa Proposta de
Emenda à Constituição originária do Senado Fede
ral, que foi naturalmente aprovada em dois tumos e
que trata da limitação da edição de medidas provisó
rias, busca justamente viabilizar uma solução defini
tiva para essa questão.

Essa proposta é de autoria do Senador José
Samey, que, com a autoridade de quem exerceu a
Presidência da República, encontrou uma fórmula
constitucional, conforme deliberação soberana do
Plenário do Senado da República, que foi remetida
posteriormente a esta Casa.

E o que fez a Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação? Ela não se limitou à apreciação
da constitucionalidade e da boa técnica jurídica; ela
procurou deliberar sobre o mérito, e, sem dúvida al
guma, o Regimento da Casa garante ri recurso ao
Plenário, que é soberano. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lide
rança do Govemo fomece mais um argumento para
apreciação da Mesa sobre a q!Jestão de ordem le
vantada pelo Deputado José Genoíno.

Na sessão de amanhã, a Presid.ência trará a
matéria à pauta e a solução da questão de ordem.

O SR. VICENTE ANDRé GOMES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. VICENTE ANDRé GOMES (PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero re
gistrar meu voto foi -sim-, na votação anterior.

O SR. EUSEU MOURA (PL - MA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
meu voto foi -sim-.

A SRA. MÁRCIA MARINHO (PSDB - MA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior meu voto foi -sim-.

A SRA. TELMA DE SOUZA (BIocoIPT - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, meu voto
foi -não- na votação anterior.

O SR. EDUARDO COELHO (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei -sim- na
votação anterior.

A SRA. MÁRCIA MARINHO (PSDB - MA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, meu voto
foi -sim-o



O SR. MIGUEL ROSSETTO (BlocoIPT - RS.
Sem revisão do orador.) - O Bloco de Oposição vota
-sim-o

O SR. WAGNER ROSSI (BIocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) O Bloco
PMDBlPSDIPRONA vota -sim-, Sr. Presidente.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - O PSDB vota -sim-, Sr.
Presidente.

O SR. INOCêNCIO OUVÉIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - O Partido da Frente libe
raI vota -sim-, Sr. Presidente.

O SR. LUIS EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - A Liderança do Governo vota
-sim-, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputa~ que o aprovam permaneçam como se
acham. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-2-
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N.R211, DE 1997
(Do Sr. Germano Rigotto)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei Complementar n.R 211, de 199~, que
dá nova redaçao aos artigos 20, 31, 33 e
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O SR. ROBERTO CAMPOS (PPB - RJ. Sem vamos em plenário o Projeto de Lei Complementar
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an- n.R 214, do Senado, que modificava a chamada Lei
terior meu voto foi -sim-. Kandir.

O objetivo deste requerimento é exatamente
retirar de pauta este projeto, da mesma forma que
o Deputado Germano Rigotto está encaminhando
a retirada de pauta do seu projeto, a fim de que o
Plenário possa aprofundar esta discussão, travar
negociações e, já na semana que vem, realizar
uma votação à altura da complexidade desta ma
téria.

Este é o objetivo do requerimento, para o qual
solicito o apoio dos demais Parfamentares.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento. Como votam os Srs. líde
res?

O SR. ARLlNOO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, recomendamos
o voto -sim-o

O SR. GERSON PERES '(PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto -sim-o

O SR. CARLOS MAGNO (PFL - SE. ~m revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votei -sim- na vota
ção anterior.

O SR. WAGNER DO NASCIMENTO (PPB
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior meu voto é -sim-.

O SR. JOSÉ EGYDIO (PFL - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
meu voto foi -sim-.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-1-
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

NlI190, DE 1997
(Do Sr. Miguel Rossetto).

Discussão, em turno .único, do Projeto
de Lei Complementar n.R 190, de 1997, que
modifica o caput e os §§ 1R e 5 R do art. 20,
os §§ 1R e 4 R do art. 21 e o art. 31 da Lei
Complementar n.R 87, de 13 de setembro de
1996, e dá outras providências; pendente de
pareceres das Comissões: de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação.-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidente,

Requeremos a V. EXâ:';'nos'térrnos re:'
gimentais, a retirada do Projeto de Lei Com
plementarn.R 190197, constante da pauta da
presente sessão.

Sala das Sessões, 13-1-98 - Assina o Deputa
do Miguel Ro88etto, Vice-Líder do Bloco Parfamen
tar PTIPDTIPCdoB.

O SR. MIGUEL ROSSETTO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra. .

O SR. MIGUEL ROSSETTO (BlocoIPT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parfamentares, constam da Ordem do Dia os
Projetos de Lei Complementar nlla 190, ora em dis
cussão, e 211, do Deputado Germano Rigotto, que
trata, evidentemente com mérito diferenciado, da
mesma matéria.

Estamos, neste momento, resgatando a dis
cussão que realizamos em dezembro, quando apro-



Submetido, para exame de mérito, à Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico, o projeto foi aprovado unanimemente. Dis
tribuído à Comissão de Finanças e Tributação
para o exame de adequação financeiro-orçamen
tária, o projeto não recebeu emendas no prazo
regimental.

Voto do Relator.

Cabe à Comissão de Finanças e Tributação o
exame do projeto de lei quanto a sua compatibili
zação ou adequação com o Plano Plurianual, a Lei

Janeiro de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Quarta-feira 14 00755

anexo da Lei Complementar n.!l87, de 1996; Nacional de Metrólogia, Normali~ção e
pendente de pareceres das Comissões: de Qualidade Industrial e no Instituto Nacional
Finanças e Tributação; e de Constituição e da Propriedade Industrial; tendo parecer
Justiça e de Redação. da Comissão de Trabalho, de Administra,-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a ção e Serviço Público pela aprovação (Re-
mesa requerimento no seguinte teor: lator: Sr. laire Rezende). Pendente de pa-

Sr. Presidente, receres das Comissões: de Finanças e Tri
butação; e de Constituição e Justiça e de

Requeremos a V.Exa., nos termos regi- Redação.

mentais, a retirada do PJOjeto de Lei Comple- O SR. PRESIDENTE (Michei T ?rrnr) - Conce-
mentar n.

1I
211, de 1997, constante da pauta. do a palavra, para oferecer parecer ....'J projeto, em

da presente sessão. substituição à Comissão de Finanças ~ Tributação,
Sala das Sessões, 13-1-98 - Assina o Deputa- áo Sr. Deputado Femando Ribas Carli.

do Miguel Rouetto, Vice-Líder do Bloco Parlamen- O SR. FERNANDO RIBAS CARU (PPB - PRo
tar PTIPDTIPCdoB. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trata-se do
palavra o Deputado Germano Rigotto para encami- Projeto de Lei n.1I 2.749-A, de 1997, que dispõe
nhar. sobre a criação e extinção de cargos no Instituto

O SR. GERMANO RIGOnO (BIocoJPMDB - RS. Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente;'iizemos Industrial e no Instituto Nacional-'de Propriedade
acordo que envolveu todas as Lideranças a fim de Industrial.
podermos amadurecer um pouco mais a negociação Relatório.
em torno dos dois projetos. O p'rojeto de lei em exame, de autoria do Poder

A matéria é da maior importância, ~rnas, como Executivo, objetiva criar oitenta cargos de nível su-
os dois projetos ainda necessitam alguns ajustes e perior para o quadro de pessoal do Instituto Nacional
até de uma negociação envolvendo todas as banca- de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial-
das, solicitarTlOS a retirada de pauta. INMETRO - e sesSenta para o Instituto Nacional de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo- Propriedade Industrial - INPI -, ao tempo em que
tação o requerimento. ' propõe extinguir 255 cargos vagos, sendo 160 no IN

METRO e 65 no INPI.
Os Srs. Deputados que o aprovam permane- Justifica o autor que a criação dos cargos faz-

çam corno se acham. (Pausa.) se necessária, uma vez que os mencionados órgãos
APROVADO. há muito vêm padecendo da exigüidad'e de mão-de-
O SR. MAURO LOPES - Sr. Presidente, peço obra especializada para desempenhar as atividades

a palavra pela ordem. de competência de suas áreas finalfsticas, argumen-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem tando ainda que tal medida dará novo direcionamen

to à força de trabalho das citadas autarquias, com
V.Exa a palavra. absorção de profissionais mais bem qualificados

O SR. MAURO LOPES (Bloco/PMDB - MG. para o desempenho de suas atividades institucio-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a nais.
V.Exa. que registre meu voto -sim- na votação ante-
rior. .

O SR. PRESIDENTÉ (Michel Temer) - Pois
não, Deputado Mauro Lopes.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-3-
PROJETO DE LEI N.1I 2.749-A, DE 1997

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto
. de Lei n.1I 2.749, de 1997, que dispõe sobre ,

a criação e extinção de cargos no Instituto



O SR. FERNANDO LYRA (PSB - PE. sem nr
visão do orador.) - Sr. Presidente, 'solicito a V.Exa.
que faça consignar o meu voto -não- na votação an
terior.

O SR. VICENTE CASCIONE (PTB - SP. sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior o meu voto foi -sim-•

O SR. RICARDO GOMYDE (BlocolPCdoB 
PRo sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior o meu voto foi -não-.

O SR. PRESIDENTE: ( Michel Temer) - Vou
Submeter a votos o

O Plano Plurianual para o período
199611999, Lei n.2 9.276, de 1996, contempla prio
ridades e metas que evidenciam a necessidade de
adequar as atividades regulares de manutenção
da instituição que demandam várias ações com
plementares.

Quanto à Lei de Diretrizes Orçamentárias para
o exercício de 1997, Lei n.2 9.293, de 15 de julho de
1996, não contém qualquer disposição que impeça o
pretendido. De igual modo, a Lei de Diretrizes Orça
mentárias para o exercício de 1998, Lei n.2 9.473, de
22 de julho de 1997, também não relaciona em seu
Capítulo IV qualquer dispositivo legal que profba o
pretendido.

No que se refere ao Orçamento Geral da
União, cabe destacar que na estruturação do
projeto procurou-se observar estritamente o prin
cípio da contenção de gastos na área páblica: a
extinção de 225 cargos vagos - 160 no Inmetro
e 65 no INPI -, redundando em economia de
R$21.712,19, conforme planilhas elaboradas
pelo Ministério da Administração Federal e Re":
forma do Estado.
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de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Geral da Diante de tais considerações, opinamos pela:
·União, conforme estabelece o art. 53, inciso li, adequação financeira e orçamentária do Projeto de
do art. 32, e inciso IX, letra h, do Regimento In- Lei n.2 2.749-A, de 1997.
terno.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - .Para
oferecer parecer ao projeto, em substituição à
Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, concedo a palavra ao Sr. Deputado Nilson
Gibson.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, o Projeto de Lei n.2 2.749-A, de 1997, dis
põe sobre a criação e a extinção de cargos no Ins
tituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qua
lidade Industrial e no Instituto Nacional de Proprie
dade Industrial.

O projeto de lei foi distribuído.às Comissões de
Trabalho, de Administração e serviço Público, de Fi
nanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de
Redação. Recebe0' nas Comissões de mérito panr
cer favorável. Cabe à Comissão de Constituição e

.Justiça e de Redação examinar as preliminares de
conhecimento.

Somos pela Constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha
vendo ~radores inscritos, declaro encerrada a dis
c!Jssão.

Vai-se passar à votação da matéria.

.A SRA. FÁTIMA PELAES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

A SRA. FÁTIMA PELAES (PSDB - AP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria de
registrar que na votação anterior o meu voto foi
-sim-.

Muito embora o mérito do projeto n:,\. cons
titua competência desta Comissão de Finanças e
Tributação, esclarecemos que o Inmetro tem pro
curado desenvolver um trabalho técnico de pro
fundidade em favor da qualidade da produção na
cional.

A mobilização dos produtores ~ a conscienti
zação dos consumidores conseguida com os testes
de produtos, a realização de mais de 6 milhões de
aferições e a verificação na mais variada gama de
instrumentos de medição, abrangendo desde a tradi
cional balança ao aparelho de medição de pressão
arterial e ao termômetro clínico, são somente uma
parte da atMdade desenvoMda pelo INMETRO, fun
damentalmente baseada no trabalho desses técni
cos e especialistas.

Temos certeza de que a sociedade brasileira
. reclamará cada vez mais essas ações. A resposta
positiva, porém, supõe instrumental adequado. E é
isso que buscamos na proposta elaborada pelo Po
der Executivo, por este em boa hora perfilhada. Que
neste momento a Câmara dos Deputados atenda
.aos anseios da sociedade.
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PROJETO DE LEI Nt 2.749, DE 1997 Atr: 22 Ficam extintos 225 cargos vagos, sen-
O Congresso Nacional decreta: do 160 no Instituto Nacional de Metrologia, Norma-
Art. 12 Ficam criados, nas Carreiras para a Iização e Qualidade Industrial, e 65 no Instituto

área de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei n2 Nacional da Propriedade Industrial, conforme Ane-
8.691, de 28 de 1993, oitenta cargos de Nível Supe- xo 11.
rior para o Quadro,de Pessoal do Instituto Nacional Art. 3!! Esta lei entra em vigor na data de sua
de Metrologia,'Nonnalização e Qualidade Industrial, publicação.
e sessenta para o Instituto Naciotial, da Propriedade
Industrial, na fonna do Anexo I.

ANEXO I

CRI~çÃO DE CARGOS NA CARREIRA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

a) ÓRGÃO: InsútutoNaeioJiaJ de Metrologia. Normalização e Qualidade Industrial.INMETRO

NIVEL DENOMINACAO DO CARGO CLASSElPADRAO QUANTIDADE
Supcrío,r Pesquisador' Pesquisador Titular I A-I 06

Pesquisador Adjunto I B-I OI

Tcénologista" Tecnologista Sénior I A-I 02
Tecnologista Pleno 3-1 B·IV. OI
Tecnologista PlenO 2·1 B-I 07
Tecnologista Pleno l-I C·IV 44
Tecnolol!ÍS1a Júníor I C-I 19

Total 80

b) ÓRGÃO: Instit~to Nacional da Propriedade Industrial - INPI

NlVEL DENOMINACAO DO CARGO CLASSElPADRAO QUANTIDADE
Superior Pesquisador Assistente de Pesquisa ~ C-IV 32

Tecnolollista Tecnolol!ÍSla Júnior I C-I 28
Total 60

ANEXO li'

EXTINÇÃO DE CARGOS

a) ÓRGÃO: Instituto Nacional de Metrologia. Nonnalização e Qualidade Industrial - INMETRO

NIVEL DENOMINACÃO DO CARGO ' OUANTIDADE
Auxiliar Auxiliar 10
.>,

" ESDecialista 08
Imcm'lediãrjp l., Tecnico 14

Assistente 70
ESDecialista 43

Suoerior' '.' " ESDecialista 15
TOTAL 160

b) ÓRGÃO: Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

NIVEL DENOMINACÃO DO CARGO OUANTIDADE
Superior Especialista 22

Especialista - (Advogado) 05
Especialista. (Proc. Autãrquico) OI
Esoecialista - (Proc, Autãrauicol OI

Subtota' 29
Médio I ESDecialista 36

Subtotal 36
, Tótál 65



\

b) Órgão: Instituto Nacional da Propriedade In-

ANEXOII
Extinção de Cargos - .

a) Órgão: Instituto Nacional de Metrologia, Nor-

Criação de Cargos na Carreira de Ciência
e Tecnologia

a) Órgão: Instituto Nacional de Metrologia, Nor
malização e Qualidade Industrial- INMETRO

INP
NIvEL DENOMINAÇÃO a..ASS6f'ADRÃO QUANTIDADE

DO CARGO

SUperIor Pesquisador Assistente de
tecnologlsta pesquisa I C·IV 32_

Tecnoligista
Júnior I C-I 28

TOlllI 60 i

Nrvel DEUJlia;ãJ ~ QuanUdade
docamO

SuperioJ Pesquisador Pesquisador
Trtular I A-I

06

Pesquisador
Ad1unto 16-1 01

T~ TecnoIogista
Sêniorl A-I

02

TecnoIogista
Pleno 3-1 6-IV 8

TecnoIogista
Pleno 2-1 6-1 07

TecnoIogista
Pleno 1-1 e-IV 44

TecnoIogista
Júnior I e-I 19

Total 80

'8 INAn~IHl.

NrVEL DENOMINAÇÃO QUANTIDADE
DO CARGO

Auxiliar Auxiliar 10
EspecIalista

08

Intennediário Técnico 14
Assistente 70EspecIalista

43

SuperioJ EspeclaJista 15

To1aI 160 -
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1998. -
encaminham os Srs. Líderes? Benedito de Lira, Relator.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. sem ANEXO I
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".

O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PL vota "sim".

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "sim".

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, os progressistas
votam com o Relator: "sim".

O SR. LUCIANO ZlCA (Bloco/PT - SP. sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "sim".

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o BIo
colPMDB vota "sim".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB vota "sim".

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim".

O SR. Lufs EDUARDO (PFL - BA. sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
vemo vota "sim".

O SR. PRESIENTE (Michel Temer) - Os Srs.~
oaprovam queiram permanecercomo eslão. (Pausa) I

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre a

mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação FJnaI:

PROJETO DE LEI Ni 2.749-8, DE 1997

Dispõe sobre a criação e extinção
de cargos no Instituto Nacional de Metro
logia, Normalização e Qualidade Indus
trial e no Instituto Nacional da Proprieda-
de Industrial. .

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12• Ficam criados nas Carreiras para a

área de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei ni

8.691, de 28 de julho de 1993, oitenta cargos de nf
vel sl!perior para o Quadro de Pessoal do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial, e sessenta para o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, oa forma do Anexo I.

Art. 22• Ficam extintos duzentos e vinte e cinco
cargos vagos, sendo cento e sessenta no Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial, e s~ssenta e cinco no Instituto Nacional
da Propriedade Industrial, conforme o Anexo 11.

Art. 32• Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.



NfvEL DENOMINAÇÃO QUANTIDADE
DO CARGO

Superior Especialista 22
EspedaIsa-h:M:lg!W 05Especialista • Proc.
Autárquico 01

Especialista - Proa.
Autárquico 01

Subtota/
/ 29

Médio EsoeciaIista 36

Subtota/ 36

Total 65

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai ao Senado'Federal.
A SRA. ANA CATARINA -Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V.Exa. a palavra.
A SRA. ANA CATARINA-(BiôcoIPMDB - RN.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior meu voto foi -sim-.

O SR. SILVERNANI SANTOS (PFL - RO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei -sim-.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-4-
PROJETO DE LEI NI! 3.097, DE 1997.

(Do Supremo TriblJnal Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n2 3.097, de 1997, que cria, transfor
ma e extingue cargos e funções no quadro
de Pessoal da Secretaria do Supremo Tribu
nal Federal,'e dá outras providências; pen
dente de pclleceres das Comissões: de Tra
balho, de Administração e Serviço Público;
de Finanças e Tributação; e de Constituição
e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer ao projeto, ehl
substituição à Comissão de Trabalho, de Administra
~o e Serviço Público, ao nobre Deputado Jovair
Arantes.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
rente, trata-se do Projeto de Lei nl! 3.097, de 1997,
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b)6rgão: Instituto Nacional da Propriedade In- do Supremo Tribunal Federal. Somos pela mudança
dustrial- INPI apresentada. O projeto cria 128 cargos de provimen

to efetivo de Analista Judiciário, 89 de Técnico Judi
ciário e 71 de Auxiliar Judiciário no quadro de pes
soal da Secretaria do Supremo Tribunal Federal.

As despesas decorrentes correrão por conta
das dotações orçamentárias consignadas no Supre
mo Tribunal Federal no Orçamento Geral da União.

No mérito, somos favoráveis, na Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
substituição à Comissão de Finanças e Tributação,
ao Sr. Deputado Nilson Gibson.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Projeto de Lei nll 3.097, de
1997, do Supremo Tribunal Federal, que cria, trans
forma e extingue cargos e funções do Quadro de
Pessoal da Secretariâ do Supremo Tribunal Federal
e dá outras providências, foi distribufdo à Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, à
Comissão de Finanças e Tributação e à Comissão.
de Constituição e Justiça e de Redação.

Cabe à Comissão de Finanças e Tributação,
na forma do art. 32, inciso VIII, verificar a adequação
financeira. Examinando a proposta, Sr. Presidente,
somos favoráveis à aprovação, bem como no mérito,
em decorrência de a proposição preencher todos os
requisitos legais. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
substituição à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, ao Sr. Deputado Jairo Carneiro.

O SR. JAIRO CARNEIRO (PFL - BA. Para
emitir pàrecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em apreciação do Projeto de Lei nl! 3.097,
de 1997, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal,
manifestamo-nos favoráveis à aprovação, por consi
derar que não há impropriedade nem afronta à
Constituição, sob os aspectos de legalidade, juridici
dade e técnica legislativa.

O parecer é pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare

cer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.



X - criação, transformação e extinção
de cargos, empregos e funções públicas.

Sr. Presidente, estranho que esse projeto seja
tido como constitucional. O art. 31! desse projeto diz
que é facultado ao Supremo Tribunal Federal trans
formar funções comissionadas, bem como alterar
suas deop.,!,i!1açóes, dQSde que disso não resulte
acréscimo de despesas.

É tão meridiana a inconstitucionalidade da ma
téria que V. Exa. poderia indeferi-Ia in limine, nao
permitindo que uma atribuição tão clara do Congres
so Nacional seja suprimida pela competênciá do Su
premo Tribunal Federal.

Assim como não queremos usurpar do Supre
mo Tribunal Federal suas competências, não pode
mos nos acomodar, permitindo que seja usurpada
do Congresso Nacional a competência expressa no
art: '48 da Constituição Federal.

Com essas considerações, Sr. Presidente,
peço a V. Exa. que, pela inconstitucionalidade, recu
se esse dispositivo. Informo·lhe que temos um des·
taque proposto sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer):'" Sabe o n0

bre Deputado Gerson Peres que a competência regi
mental para se manifestar sobre a constitucionalidade é
da Comissão respectiva. E a Comissão de Constituição
e Justiça já se manifestou pela constitucionalidade.

A Mesa tem conhecimento de que V. Exa. tem um
destaque sobre essa matéria. De modo que recebo a
questão de ordem de V. Exa. como discussão da maté
ria. MaIs adiante examinaremos o destaque de V. Exa.

O SR. ELlSEU RESENDE - Sr. Presidente"
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ELlSEU RESENDE (PFl- MG. Sem re
visão do crador.) - Sr. Presidente, registro meu voto
-sim- na votação anterior.
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O SR. GÉRSON PERES (PPB - PA. sem revi- O SR. PRESIDENTE (Michel Teniar) - Não
são do orador.) - Sr. Presidente, as matérias inconstitu- havendo oradores inscritos, decfaro encerrada a dis- '
cionais, quando em projetos de iniciativa de ParIamenta- cussão.
res, recebem de V. Exa. aceitação ou rejeição prévia. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre

A Constituição Federal diz, no art. 48: a mesa os seguintes Requerimentos de Destaque:

Cabe ao Congresso Nacional, com a DESTAQUE DE BANCADA
s?nção do Presidente d~ .República, não exi- PROJETO DE LEI Nl3.097, DE 1997
glda esta para o especificado nos arts. 49, (Do S Trib I Fed I)
51 e 52 - o que não é o caso _, dispor sobre upremo una era
todas as matérias de competência da União, Senhor Presidente:
~specialmente sobre: Nos termos do artigo 161, I, § 22, do Regimento

.............................................. Interno, requeremos Destaque Pára Votação em $e
parado-DVS, para supressão do:

art. ~; do Projeto de Lei n23.097, de 1997, do
Supremo Tribunal Federal.

Justlllc8çlo

, Somente ao Congresso Nacional é conferida a
atribuição de transfonnação de cargos, empregos e
funções públicas (art. 48, inciso X). Estabelecer uma
delegação permanente sobre a matéria ao STF é in
devido, podendo ser considerado procedimento in
constitucional, tratanto-se de competência explícita
do Poder legislativo.

Ademais, o próprio STF já se pronunciou em
matéria semelhante, confirmando que o instituto da
-transformação· é da alçada do Legislativo.

8aJa das Sessões, 13 de janeiro de 1997. 
Gerson Peres, Vice-Líder do PPB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, § 22,

Destaque para Votação Em separado do a~32,
do Projeto de lei n23.097197.

Juatlflcaçio

O artigo 32 do Projeto de Lei delega ao STF a
competência para transformar funções comissiona
das, sem aumento de despesa. A matéria é reserva
da a Lei: nos termos do art. 48, X da CF, a -criação,
transformação e extinção dos cargos e funções pú
blicas- compete ao Congresso Nacional, não poden
do, isto posto, ser objeto de delegação ao STF pela
via de projeto de lei. Ainda que esteja ressalvada a
vedação de aumento de despesa, trata-se de dele
gação ampla, que, em nossa opinião, não deve ser
admitida por esta Casa.

sala das Sessões, - Miguel Rouetto, Vice-U
der do Bloco Pariamentar PTIPOTIPCdoB.

O SR. PRESI.DENTE(Michel Temer) - Vou
submeter a votos o '
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PROJETO DE LEI N- 3.097, DE 1997 tativo dessas funções destina-se aos ocupantes de
Ressalvando os destaques: cargo efetivo do Quadro de Pessoal do Tribunal.
O Congresso Nacional decreta: Art. ~ É facultado ao Supremo Tribunal Fede-
Art. 111 Ficam criadQS, no Quadro de Pessoal da ral transformar funções comissionadas, bem cornO

Secretaria do Supremo Tribunal Federal, cento e vin- alterar suas denominações, desde que disso não re-
te e oito cargos de provimento efetivo de Analista Ju- sulte acréscimo de despesa.
diciário, oitenta e nove de Técnico Judiciário, e se- Art. 411 O Supremo Tribunal Federal baixará as
tenta e um de Auxiliar Judiciário, integrantes das 'car- instruções necessárias à aplicação desta Lei.
reiras judiciárias de mesma deJ),Ominação. Art. 52 As despesas decorrentes da aplicação

Art. 211 Ficam criadas, transformadas e extintasr .' desta Lei correrão à conta das dotações orçamentá-
no mencionado Quadro de Pessoal, funções Comis- riàs consignadas ao Supremo Tribunal Federal no
sionadas - FC, na forma dos Anexos lell desta lei e Orçamento Geral da União.
nos niveis e quantitativos neles indicados. Art. E)ll Esta lei entra em vigor na data de sua

Parágrafo único. As FG-1 a FC-6 são privativas publicação.
de servidores que tenham vinculo efetivo com a Admi- Art. 71 Revogam-se as disposições em contrário.
nistração Pública e pelo menos dois terços do quanti- . .

ANEXon
(M 2" da Lei nO • de de de 19 .)

QUADRO DE PESSOAL DA

SECRETARIA DO SUPREMO TRlBUNAL FEDERAL

'l'RANSFO~ÇÃO DU1.JNÇÔES COMISSI9NADAS - FC

NÍVEL

SITUAÇÃO ANTERlOR

DENOMINAÇÃO I N"DE NÍVEL I
FtlNÇOES I

SITUAÇÃO NOVA

DENOMINAÇÃO

FC-09 Assessor de Imprensa I 1 FC·09 i Secretârio._ --_ _.•- _ _ _......... I

Secretário do Tribunal Pleno I I 'I..._._ - _- _ -·r·· ....
~;·~~i-+- I

FC-08 Assessor Judiciário 9 FC-09 Assessor da Presidência

Secretário de Turma 2 FC-08 CooIdenador

Dirdor de Smiço 12

FC07 Diretor de Divido 6

9

20

FCOS Assistente Judiciário 20

FC-04 Oficial de Gabinete 14

FC03 Taqulgrafo Revisor 13

Assistente Datilógrafo de 30
Miníslro • .

. Assistente Datilógrafo de IS
Gabinete._----_._._-_..- ---
Analista de Jurispnldência lO

FC-07 Assistente Judiciário 20

FC-06 Oficial de Gabinete 14

FC-04 Taquígrafo Revisor 13

"FC-04 Assistente IV 30

FC03 Assistente m 38

FC02 Auxiliar Especializado 13----+--1---------1---
Auxiliar Especializado 22 FC02 Assistente n 36

FCOt Auxiliar 14

Openldor de Tcnninal 11 FC-Ol Assistente I 32

Executante 13

0perIdcr de Xerox 8

Tor AL 7.1, Tor~ : 219
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a SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como Peres: destaque para votação em separado para su-
votam os Srs. Uderes? pressão do art. 3.2 do Projeto de Lei n.2 3.097, de

a SR. CaLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem 1997, do Supremo Tribunal Federal. O outro, de
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota igual maneira, destaque de bancada, do Uder do
·sim·, ressalvados os destaques. Bloco Parlamentar PTIPDTIPC do B, assinado pelo

a SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do Deputado Miguel Rossetto.
orador.) - Sr. Presidente, o PL vota -sim·. a SR. PRESJDENTE - Em votação o dispositi-

a SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi- vo destacado:
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota ·sim·, _
ressalvados os destaques. -Art. 3.2 É facultado ao Supremo Tribunal Fe-

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem deral transformar funções comissionadas, bem como
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra- -alterar suas denominações, desde que disso não re-
balhista Brasileiro, PTB, vota ·sim·. sulte acrécimo de despesa.·

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi- .
são do orador.) - Sr. Presidente, os progressistas, Quem for pela manutenção do artigo votará
ressalvado o nosso destaque, votam ·sim·. ·sim·; quem for pela supressão do artigo votará

a SR. LUCIANO ZlCA (BIocoIPT - SP. Sem ·não·.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de opo- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
sição vota ·sim·, ressalvados os destaques, em par- votam os Srs. Líderes?
ticular, a supressão do art. 3.2 O SR. LUIS EDUARDO (PFL - BA. Sem revi-

a SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP. são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,o,PMDB vemo vota -não·, pela supressão.
vota ·sim·. O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora~or.) - Sr. Presidente, o Partido
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB da Frente Liberal vota ·não· porque acredita que
vota ·sim·. esse dispositivo é um cheque em branco, e o Supre-

a SR. VALDOMIRO MEGER - Sr. Presidente, mo Tribunal Federal não precisa dele.
peço a palavra pela orelem. O Partido da Frente Liberal recomenda o voto

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ·não·, pela supressão.
Ex.- a palavra. O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.

O SR. VALDOMIRO MEGER (PFL - PRo Sem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto, na recomenda o voto ·não·, ou seja, votamos pela su-
votação anterior, foi ·sim·. pressão.

a SR.INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden. O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
te, peço a palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. balhista Brasileiro recomenda o voto ·não·.
Ex.- a palavra. O SR. WAGNER ROSSI (BIocoIPMDB - SP.

a SR. INOC~NCla OLIVEIRA (PFL - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido recomenda o voto ·não·.
da Frente Liberal recomenda o voto ·sim·. a SR. NILSON GIBSON (PSB - PE.-Sem revi-

O SR. LUIS EDUARDO (PFL - BA. Sem revi- são do orador.) - Sr. Presidente, efetivamente, trata-
são do orador.) - Sr. Presidente, ·sim· ao projeto, se de uma disposição inconstitucional, pois fere o
naturalmente ressalvados os destaques. texto da Lei Maior, no inciso XI do art. 48.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo- Votamos ·não·, ou seja, pela supressão da dis-
tação o projeto, ressalvados os destaques Aqueles posição.
que forem pela aprovação permaneçam como -se O SR. LUCIANO ZlCA (BlocoIPT - SP. Sem
acham. (Pausa.) revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de opo-

APROVADO. sição encaminha o voto ·não· por ent~nder que, de
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os dois fato, o contrário seria dar ao Poder Judiciário um tra-

destaques apresentados têm o mesmo cOnteúdo. tamento que não concordamos que seja dado tam-
Um, de bancada, assinado PeJo nobre Líder Odelmo bém ao Poder Executivo ou a qualquer outra instân-
Leão, mais especificamente pelo Vice-Líder Gerson cia.
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Assim sendo, encaminhamos o voto -não-o
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem

revisão do orador.) - SI;. Presidente, o PPS vota
-não-, pois entende necessária a supressão desse
artigo.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, agradecemos a to
dos a unanimidade e votamos -não-.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Aqueles
que forem pela manutenção do artigo permaneçam
como se acham; aqueles que forem peJa supressão
levantem o braço. (Pausa.)

Rejeitado.
O dispositivo foi SUPRIMIDO.

O SR.· PRESIDENTE (M~I Temer) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Re
dação Final:

PROJETO DE LEI N.13.097-A, DE 1997

Cria, transforma e extJ.I."9U8 cargos e
funç6es no Quadro de Pedoal da secre
taria do Supremo Tribunal Federal, e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.2 Ficam criados, no Quadro de Pessoal

da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, cento
e vinte e oito cargos de provimento efetivo .de Ana-

lista Judiciário, oitenta e nove de Técnico Judiciário,
e setenta e um de AuxiliarJudiciário, integrantes das
carreirasjudiciáriasdemesmadenominação.

Art. 2.2 Ficam criadas, transformadas e extin
tas, no mencionado Quadro de Pessoal, Funções
Comissionadas - FC, na forma dos Anexos I e 11
desta Lei e nos nfveis e quantitativos neles indica
dos.

Parágrafo único. As FC-01 a FC-06 são privati
vas de servidores que tenham vfnculo efetivo com a
Administração Pública e pelo menos dois terços do
quantitativo dessas funções destinam-se aos ocu
pantes de cargo efetivo do Quadro de Pessoal do
Tribunal.

Art. 3.!l O Supremo Tribunal Federal baixará
as instruções necessárias à aplicação desta Lei.

Art. 4.2 As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei correrão à conta das dotações orçamentá
rias consignadas ao Supremo Tribunal Federal no
Orçamento Geral da Uniã&.

Art. 5.I! Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6.1! Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1998. 
Benedito de Lira, Relator.
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ANEXO I

Janeiro de 1998

, de de de 19 .)

QUADRO DE PESSOAL DA

SECRETARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS - FC

NÍVEL DENOMINAÇÃO NÚMERO DE FUNÇÕES

CRIADAS EXTINTAS

FC-09 Assessor da Presidência 1
Assessor de Ministro 10
Chefe de Gabinete de Ministro 10
Assessor-Chefe 4
Secretário 1

FC-08 Assessor do Diretor~Geral 2
Coordenador 7
Diretor de Serviço

.
2

FC-07 Diretor de Divisão 9
Assistente Judiciário 2
Assessor de Secretário 18
Assessor do Diretor-Geral 1

FC-06 Chefe de Seção 107
Oficial de Gabinete 2

FC-OS Assistente V 5

Chefe de Gabinete 1

FC-04 Supervisor 86
Assistente IV 6
Taquígrafo Revisor 5

FC-03 Assístente III 2

FC-02 Assistente II 32

FC-01 Executante 2

TOTAIS 212 103
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ANEXO II

, de de de 19 .)

QUADRO DE PESSOAL DA

SECRETARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

TRANSFORMAÇÃO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS - FC

SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO NOVA
,

DENOMINAÇÃO Nó NÍVEL DENOMINAÇÃO N°NIVEL DE DE

FUNÇÕES FUNÇÕES

FC-09 Assessor de Imprensa 1 FC-09 Secretário 7

Se-cretário do _ 1
'rr~al Pleno

Secretário de 1
Controle Interno

Diretor de 4
Departamento

I'c-oa Assessor Judiciário 9 FC-09 Assessor da 9
Presidência

Secretário de Turma 2 pc-oa coordenador 20

Diretor de Servi90 12

FC-07 Diretor dá DivisÃo 6

FC-05 Assistente 20 FC-07 Assistente 20
Judiciário Judiciário

FC-04 Oficial 'de Gabinete 14 I'C-06 O~icial de Gabinete 14

FC-03 Taquígrafo Revisor 13 FC-04 Taquígrafo Rev1l1Or 13

,...i.tente Datilógrafo de 30 FC-04
,...:l.atente IV 30

N1ni.tro

"'sistente Datilógrafo de 15 FC-03 "'s:i.stente 111 38
Gabinete

Analista de 10Jur:i.,sprudineia

FC-02 Auxiliar Especial:i.zado 13
Auxil:i.ar Bspeeial:i.zado 22 FC-02 Aas:i.stenta II 36

FC-01 Auxil:i.ar 14 ,
Operador de Term:Lnal 11 FC-01 Aas:i.stente I 32
Executante 13
Operador de Xerox 8

TOTAL 219 TOTAL 219
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs. Acredito que amanhã à tarde já teremos che-
que a aprovam queiram permanecer como estão. gado a um entendimento e votaremos um projeto
(Pausa.) que atenda aos verdadeiros interesses do País.

APROVADA. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo~

A matéria vai ao Senado Federal. tação o requerimento.
O SR. ASDRÚBAL BENTES - Sr. Presidente, Quem estiver de acordo permaneça como se

peço a palavra pela ordem. acha. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Aprovado.

Ex.· a palavra. , O SR. JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, peço a
O SR. ASDRUBAL BENTES (BlocoIPMDB - palavra pela ordem.

PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
tação anterior, o meu voto foi "sim". Ex.• a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) O SR. JOSÉ BORBA (PTB - PRo Sem revisão
_ 5_doorador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, vo-

PROJETO DE LEI N.2 3.920, DE 1997 tei "sim".
(DaComissão de Ciência e Tecnologia, O SR. NELSON HARTER (BlocolPMqB - RS.

Comunicação e Informática) Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-

D· ã ,. d P . t ção anterior, votei "sim·.
. ISCUSS o, em turno UnlCO, o roJe o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

de Lei ".23.920, de 1997, que altera a Tabe-
la de Valores dâ Taxa: de Fiscaiização da - 6 -
Instalação por Estação, objeto do Anexo 11I PROJETO DE LEI N.2 4.045, DE 1997
da Lei n.2 9.472, de 16 de julho de 1997, que .
dispõe sobre a organização dos serviços de . (~o Poder Exec~t1~o) .
telecomunicações, a criação e o funciona- ,?IS;USsaO, em turno unlco,. d~ Projeto
mento de um órgão regulador e outros as- de L~I n. _4.045, de .1997, que dlspoe ~obre
pactos institucionais, nos termos da Emenda a.leglslaçao de trânsito e dá outras provl.dê~-
Constitucional n.2 8, de 1995; pendente de clas; pe~~te de pareceres das .Comlsso-
pareceres das Comissões: de Finanças e as.: de V~a~o e Trans~~e~; de Fm~nças e
Tributação e de Constituição e Justiça e de Tnbutapao, e de ConstitUlçao e JustlÇ8 e de
Redação. Redaçao.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Há re- O SR. UDSON BANDEIRA - Sr~ Presidente,
. '. peço a palavra pela ordem.

quenmento sobre a mesa com o segUinte teor. O SR. PRESIDENTÉ (Michel Temer) _ Tem V.
Sr. Presidente, requeremos a V. Ex.·, Ex.• a palavra.

nos termos regimentais, a retirada do Proje- O SR. UDSON BANDEIRA (BlocoIPMDB -
to de Lei n.2 3.920, de 1997, constante da TO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo-
pauta da presente sessão. tação anterior, meu voto foi "sim".

Assinam: Liderança do Bloco de oposição, De- O SR. MOREIRA FRANCO (BlocoIPMDB -
putado José Genoíno; e Uder do PFL, Deputado RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo-
Inocêncio Oliveira. tação anterior, meu voto foi "sim".

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- O SR. JOSÉ CHAVES (3IocoIPMDB - PE.
te, peço a palavra pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-

. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ção anterior, meu voto foi ·sim·.
Ex.· a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL- PE. oferecer parecer ao projeto, em substituição à Co-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria missão de Finanças e Tributação, concedo a palavra
apenas de justificar que estamos em entendimento ao Sr. Deputado Luís Roberto Ponte.
com os partidos da base de sustentação para ade- O SR. Lufs ROBERTO PONTE (BlocoIPMDB
quar essas novas taxas do Fistel à realidade do - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
País, para que uma rádio do interior não tenha de projeto de lei remetido pelo Poder Executivo objetiva
pagar a mesma taxa que uma rádio de um grande fazer retoques indispensáveis no Código de Trânsito
centro urbano, de uma capital e assim por diante. aprovado há pouco tempo por esta Casa - Lei n.2



O SR. MÁR'IO MARTINS (BlocoIPMDB ~ PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, passamos
a manhã fazendo uma análise e buscando um acor
do com a Liderança do Governo sobre o projeto.

No entanto, ainda restam algumas emendas,
porque o prazo que nos deram foi muito pequeno: o
regime de urgência foi votado na quinta-feira e on
tem pegamos a matéria. Trata-se de um projeto
complexo, de difícil resolução, porque envolve uma
série de dificuldades. Eu terminei há pouco e ainda
estou tentando encaixar esse relatório. Por isso,
peço a V. Ex.' o prazo de uma sessão para que,
amanhã, eu possa trazer o relatório pronto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a V. Ex.' o prazo de uma sessão. A matéria volta
rá à pauta amanhã. Enquanto isso. V. Ex.' formulará
seu parecere será verificada a dúvida levantada'
pelo nobre Deputado Luís Roberto Ponte.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra para fazer uma reclamação à
Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.' a palavra.

O SR. ,ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sou autor
do Projeto de lei n.!! 3.771, que trata da mesma ma
téria e é anterior a esse. Em razão de ter ocorrido a
aprovação da urgência, tal projeto teria de ser apen
sado.
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9.503197. Naturalmente, uma lei com tantos disposi- missão de Viação e Transportes, concedo a palavra
tivos, votada em tempo relativamente curto, apesar ao Deputado Mário Martins. (Pausa.)
de ter havido um amadurecimento, contém impro- O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente,
priedades que o Governo pretende sanar agora, peço a palavra pela ordem.
para, inclusive, corrigir vetos quê'ele apõs. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Sr. Presidente, ocorre que, na condição de Ex.' a palavra.
membro da Comissão de Fina~ças e Tributa~ão, ins- O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
tado a ,dar ~arecer. com respeito à ~d~quaçao orça- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o nobre
mentá~a e ~nanc~lra, t~nho uma du,-?da. Indago de ' Deputado Mário Martins esteve em plenário, discutiu
V. Ex. ~e nao sana ~IS prudente retirá-lo, para q~e com vários Líderes e nos informou sobre os entendi-
fosse feIta nova redaçao. 'mentos também com o Executivo em tomo desse

. O art. 4.!! .do proje~o, de !ei estabe~ece que fica projeto em tramitação na Casa, em função do veto
cna~o, no âmbito do Mlntsténo da ~u~tlça, o F~ndo anterior que, na verdade, o originou. Por isso, S.
NaCional de Segurança e Educaçao de Trânsito - Ex.' estava solicitando um prazo adicional para po_
FUNSET. . der complementar os entendimentos que está capi-

Sr. Presidente, sabemos todos nesta Casa que taneando como Relator da matéria.
não s~ pode criar fund~ por. legislação ordinária, Antecipadamente, expresso minha solidarieda-
mas, Sim, !través de le,glslaçao complementar. Na de ao pedido que o Deputado irá fazer neste mo-
verdade, nao se está ~nando um fu~do, mas trans- mento.
formando um fundo eXistente para retirar uma parce-. ' ,
la dele e levá-lo ao Ministério da Justiça, o que me . O SR. PRESID~NTE (~lChel Temer) ~ Vamos
parece extremamente justo. Quanto ao mérito da ouvir o Deputado Máno Martins. Tem S. Ex. a pala-
matéria, portanto, não,tenho dúvida. Mas acho que a vra.
redação deveria ser compatibilizaQa, ~'Para dePois
não haver a argüição de que a Câmara dos Deputa
dos votou por legislação ordinária a criação de um
fundo, o que não é permitido pela Constituição.

Essa a indagação preliminar que faço a V. Ex.'
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre

Deputado Luís Roberto Ponte, V. Ex.' levantou um
problema de constitucionalidade. Vamos primeiro
ouvir o parecer da Comissão de Constituição e Justi
ça, Retirarei o projeto de pauta para melhor exame.

Vamos aguardar o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça.

O SR. Lufs ROBERTO PONTE - Sr. Presi
dente, não sei sa me fiz entender. Apenas teremos
de mudar a redação, porque, na verdade, não se
está criando um fundo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)"": Perfei
to. Enquanto isso, V. Ex.' fala com o~ Srs. Líderes,
para tentar modificar a re~ação.

O SR. FERNANDO LOPES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.' a palavra.

O SR. FERNANDO LOPES (BlocoIPDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas
para registrar que na votação anterior meu voto foi
-não-o

,O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
oferecer parecer ao projeto, em substituição à Co-



DESTAQUE DE BANCADA

§ 1.li As leis de efeitos concretos, bem assim
as de interesse restrito, de vigência temporária, se
rão numeradas em série própria, seguidamente, an
tecedidas da letra maiúscula R.

§ 2.S! Na numeração das leis serão observados,
ainda, os seguintes critérios:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Com base no que dispõe o art. 161, inciso I, do
Regimento Interno desta Casa, requeremos a Vossa
Excelência destaque para votação em separado do
art. 9.2 constante do Substitutivo do Senado Federal
ao Projeto de Lei Complementar n.2 123-F/1989.

Sala das Sessões, 8 de janeiro de 1998. - Ger
sem Peres, Vice-Líder do PPB.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do
Regimento Interno desta Casa, requeremos a Vossa
Excelência destaque para votação em separado do
art. 18 e seu parágrafo único, constante do Substitu
tivo do Senado Federal ao Projeto de Lei Comple
mentar n.S! 123-FI1989.

Sala das Sessões, 8 ~e janeiro de 1998. - Ger
son Peres, Vice-Líder do PPB.

O SR. PREg,DENTE (Michel Temer) - O Se
nado Federal, ao apreciar o projeto, ofereceu ao
mesmo e vou submeter a votos, em primeiro turno, o
seguinte:

Substitutivo, ressalvados os destaques:
O Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1.2 A elaboração, a redação, a alteração e
a consolidação das leis obedecerão ao disposto nes
ta Lei Complementar.

Parágrafo único. As disposições desta Lei
Complementar aplicam-se, ainda, às medidas provi
sórias e demais atos normativos referidos no art. 59
da Constituição Federal, bem como, no que couber,
aos decretos e aos demais atos d~ regulamentação
expedidos por órgãos do Poder Executivo.

Art. 2.S! As leis de conteúdo normativo e de ca
ráter geral serão numeradas em série e específica,
do tipo seqüencial, antecedidas da letra maiúscula
N.
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Eu já tinha comentado com o Prof. Mozart que, DESTAQUE DE BANCADA
'Se<qirojeto fosse votado, não faria a reclamação,
para não atrapalhar. Mas, já que o projeto está sen
do retirado de pauta, solicito de V. Ex.- que seja
cumprido o Regimento e que o Projeto de Lei n.li
3.n1, pela anterioridade, seja apensado a esse, que
está em urgência. Que prevaleça também a matéria
objeto do projeto, que é a mesma: legislação de
trânsito.

Eu abriria mão para não prejudicar a pauta,
mas já que V. Ex.' está aceitando adiamento, re
queiro regimentalmente que seja cumprida a deter
minação legal e que o Projeto n.S! 3.771, de 1997, de
"minha autoria, sobre a mesma matéria, seja apensa-

"" do e, portanto, prevaleça.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa

vai examinar o pleito de V. Ex.', e, se for o caso, o
projeto será apensado.

O SR. ARACELV DE PAULA - Sr. Presidente, "
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.- a palavra.

O SR. ARACELV DE PAULA (PFL - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas para re
gistrar que na votação anterior meu voto foi -sim-.

A SRA. TETê BEZERRA (BlocolPMDB - MT.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, apenas
para registrar que na votação anterior meu voto foi
-sim-o

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-7-
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N.lI 123-F, DE 1~89

(Do Sr. Koyu lha)

Discussão, em primeiro tumó, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
Complementar n.S! 123-E/89, que disciplina a
elaboração, redação, alteração e consolida
ção das leis, nos termos do parágrafo único
do art. 59 da Constituição Federal; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pela constitucionalidade,juri
dicidade, boa técnica legislativa, e, no méri
to, pela aprovação, contra o voto do Sr. De
putado Jarbas Lima. (Relator: Sr. Deputado
Ary Kara.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha
vendo oradores inscritos, declaro encerrada a dis
cussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so
bre a Mesa os seguintes requerimentos de destaque



SEÇÃO"
Da Articulação e da Redação das Leis

Art., 10. Os textos legais serão articulados com
observância dos seguintes princípios:

I - a unidade básica de articulação será o arti
go, indicado através da abreviatura "Art.", seguida
de numeração ordin~Lélt~ o nono e cardinal a partir
deste;

" - os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos
ou em incisos; os parágrafos em incisos, os incisos
em alíneas, e as alíneas em itens;

111 - os parágrafos serão representados pelo si
nal gráfico "§", f?eguido de numeração ordinal até o
nono e cardinal a partir deste, utilizando-se, quando
existente apenas um, a expressão ·parágrafo único·
por extenso;

IV - os incisos serão representados por alga
rismos romanos, as alíneas por letras minúséu[as e
os itens por algarismos arábicos; .

V - o agrupamento de artigos poderá constituir
Subseções; o de Subseções, a Seção; o de Seções,
o Capítulo; o de Capítulo, o Título; o de Títulos, o li
vro, e o de livros, a Parte;

VI - os Capítulos, Títulos, livros e Partes se
rão grafados em letras maiúsculas e identificados
por algarismos romanos, podendo estas últimas des
dobrar-se em Parte Geral e Parte Especial ou ser
subdivididas em partes expressas em numeral ordi
nal, por extenso;

VII - as Subseções e Seções serão identifica
das em algarismos romanos, grafadas em letras mi
núsculas e postas em negrito ou caracteres que as
coloquem em realce;

VIII- a composição prevista no inciso V poderá
também compreender agrupamentos em Disposiçõ
es Preliminares, Gerais, Finais ou Transitórias, con·
forme necessário.

Art. 11. As disposições normativas serão redi
gidas com clareza, precisão e ordem lógica, obser
vadas, para esse propósito, as seguintes normas:

CAP(TULO"
Das Técnicas de Elaboração, Redação e

Alteração das leis
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I - as emendas à Constituição Federal terão qüente se destine a complementar lei considerada
sua numeração iniciada a'partir da' promulgação da básica, vinculando-se a esta por remissão expressa.
Constituição; Art. 8.2 A vigência da lei será indicada de forma

11- as leis complementares, as leis ordinárias e expressa e de modo a contemplar prazo razoável
as leis delegadas terão numeração seqüencial em para que dela se tenha amplo conhecimento, reser-
continuidade às séries iniciadas em 1946. vada a cláusula "entra em vigor na data de sua pu

blicação· para as leis de pequena repercussão.
Art. 9.9 Quando necessária a cláusula de revo

gação, esta deverá indicar expressamente as leis ou
disposições legais revogadas, vedada a utilização da
fórmula genérica "Revogam-se as disposições em
contrário".

SEÇÃO I
Da Estruturação das Leis

..Art. 3.2 A lei será estruturada em três partes
básicas:

I - parte preliminar" compreendendo a epígra
fe, a emenda, o preâmbulo, (1 enunciado do objeto e
a indicação do âmbito de aplicação das disposições
nonnativas;

11 - parte nonnativa, C9n'lPreendendo o texto
das normas de conteúdo substantivo relacionadas
com a matéria regulada;

111 - parte final, compreendendo as disposições
pertinentes às medidas necessárias à implementa
ção das normas de conteúdo substantivo, às disposi
ções transitórias, se for o caso, a cláusula de vigên
cia e a cláusula de revogação, quando couber.

Art. 4.2 A epígrafe, grafada em caracteres
maiúsculos, propiciará identificação numérica singu
lar à lei e será formada pelo título designativo da es
pécie normativa, pelo número respectivo e pelo ano
de promulgação.

Art. 5.2 A ementa será grafada por meio de ca
racteres que a realcem e explicitará, de modo conci
so e sol} a forma de título, o objeto da lei.

Art. 6.2 O preâmbulo indicará o órgão ou insti
tuição competente para a prática do ato e sua base
legal.

Art. 7.2 O primeiro artigp do texto indicará o ob
jeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, obser
vados os seguintes princípios:

I - excetuadas as codificações, cada lei tratará
de um único objeto;

11 - a lei não conterá matéria estranha a seu
objeto ou a este não vinculada por afinidade, perti
nência ou conexão;

111 - o âmbito de aplicação da lei será estabele
cido de forma tão específica quanto o possibilite o
conhecimento técnico ou científico da área respecti
va;

IV - o mesmo assunto não poderá ser discipli
nado por mais de uma lei, exceto quando a subse-
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I - para a obtenção de clareza:
8) usar as palavras e as expressões.em seu

sentido comum, salvo quando a norma versar sobre
assunto técnico, hipótese em que se empregará a
nomenclatura própria da área em que se esteja le
gislando;

b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta, evitan

do preciosismo, neologismo e adjetivações dispen
sáveis;

d) buscar a uniformidade do tempo verbal em
todo o texto das normas legais, dando preferência
ao tempo presente ou ao futuro simples do presente;

e) usar os recursos de pontuação de forma ju
diciosa, evitando os abusos de caráter estilístico;

11 - para a obtenção de precisão:
8) articular a linguagem, técnica ou comum, de

. modo a ensejar perfeita compreensão do objetivo da
lei e a permitir que seu texto evidencie com clareza o
conte'údO' e o alcance que o legislador pretende dar
à norma;

b) expressar a idéia, quando repetida no texto,
por meio das mesmas palavras, evitando o emprego
de sinonímia com propósito meramente estilístico;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra
que confira duplo sentido ao texto; .

d) escolher termos que tenham o mesmo seMi
do e significado na maior parte do território nacional,
evitando o uso de expressões locais ou regionais;

e) usar apenas siglas consagradas pelo uso,
observado o princípio de que a primeira referência
no texto seja acompanhada de explicitação de seu
significado;

f) grafar por extenso quaisquer r~ferências fei-
tas, no texto, a números e percentuais. .

11I - para a obtenção de ordem lógica:
a)reunir sob as categorias de agregação - sub

seção, seção, capítulo, título e livro - apenas as dis
posições relacionadas com o objetivo da lei;

b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a
um único assunto ou princípio;

c) expressar através dos parágrafos os aspec
tos complementares à norma enunciada no caput do
artigo e as exceções à regra por este estabelecida;

d) promover as discriminações e enumerações
por meio dos incisos, alíneas e itens.

SEÇÃO 11I
Da Alteração das Leis

Art. 12. A alteração da lei será feita:
I - mediante reprodução integral em novo tex

to, quando se tratar de alteração considerável;

11 - na hipótese de revogação, mediante indica
ção expressa do dispositivo revogado;

11I - nos demais casos, por meio de substitui
ção, no próprio texto, do dispositivo alterado, ou
acréscimo de dispositivo novo, observadas as se
guintes regras:

a) não poderá ser modificada a numeração dos
dispositivos alterados;

b) no acréscimo de dispositivos novos entre
preceitos legais em vigor, é vedada, mesmo quando
recomendável, qualquer renumeração, devendo ser
utilizado o mesmo número do dispositivo imediata
mente anterior, seguido de letras maiúsculas, em or
dem alfabética, tantas forem suficientes para identifi
car os acréscimos;"

c) é vedado o aproveitamento do número de
dispositivo revogado, devendo'a lei alterada manter
essa indicação, seguida da expressão -revogado-;

d) o dispositivo que sofrer modificação de reda
"ção deverá ser identificado, ao seu final, com letras
NR maiúsculas, entre parênteses.

CAPfTULO 11I
Da Conaolidaçio das leis e Outros Atos Norma

tivos

Art. 13. As leis federais serão reunidas em c0
dificações e em coletâneas integradas por volumes
contendo matérias conexas ou afins, constituindo em
seu todo, juntamente com a Constituição Federal, a
Consolidação das Leis Federais Brasileiras.

Art. 14. Ressalvada a legislação codifICada e já
consolidada, todas as leis e decretos-leis de conteú
do normativo e de alcance geral em vigor serão reu
nidos em coletâneas organizadas na forma do artigo
anterior, observados os prazos e procedimentos a
seguir:

I - os órgãos diretamente subordinados à Pre
sidência da República e os Ministérios, no prazo de
cento e oitenta dias, contado da vigência desta Lei
Complementar, procederão ao exame, triagem e se
leção das leis complementares, delegadas, ordiná
rias e decretos-leis relacionados com as respectivas
áreas de competência, agrupando éconsolidando os
textos que tratem da mesma matéria ou de assuntos
vinculados por afinidade, pertinência ou conexão,
com indicação precisa dos diplomas legais ou pre
ceitos expressa ou"implicitamente revogados;

11 - no prazo de noventa dias, contado da vi
gêmia desta Lei Complementar, as entidades da ad
ministração indireta adotarão, quanto aos diplomas
legais relacionados com a sua competência, as mes
mas providências determinadas no inciso anterior,
remetendo os respectivos textos ao Ministério a que



CAP[TULOIV
Disposições Finais

SEÇÃO 11
Da Consolidação de Outros Atos Normativos

Art. 18. As Mesas da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal e do Congresso Nacional nega
rão tramitação às proposições elaboradas ~m desa
cordo com a presente Lei Complementar.

Parágrafo único. As Mesas mencionadas vela
rão pela estrita conformidade da redação final das
matérias aprovadas aos preceitos desta Lei Comple
mentar.

Art. 16. Os órgãos diretamente subordinados à
Presidência da República e os Ministérios, assim
como as entidades da administração indireta, adota
rão, em prazo estabelecido em decreto, as providên
cias necessárias para, observado, no que couber, o
procedimento do art. 14, se efetuada a triagem, o
exame e a consolidação dos decretos de conteúdo
normativo e geral e demais atos normativos inferio
res em vigor, vinculados às suas respectivos áreas
de competência, remetendo os textos consolidados
à Presidência da República, que os examinará e reu
nirá em coletâneas, para posteriór publicação.

Art. 17. O Poder Executivo, até cento e oitenta
dias do infcio do primeiro ano do mandato presiden
cial, promoverá a atualização das coletâneas a que
se refere o artigo anterior, incorporando aos textos
que as integram os decretos e atos de conteúdo nor
mativo e geral editados no último quadriênio.
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estão vinculadas, que os revisará e remeterá, junta- Art. 19. Eventual inexatidão fonnal de nonna
mente com os seus, à Presidência da República, elaborada mediante processo legislativo regular não
para encaminhamento ao Congresso Nacional nos constitui escusa válida para o seu descumprimento.
sessenta dias subseqüentes ao encerramento do Art. 20. Esta Lei Complementar entra em vigor
prazo do inciso I; na data de sua publicação.

11I- a Mesa do Congresso Nacional adotará to- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
das as medidas necessárias para, no prazo máximo votam os Srs. líderes?
de cento e oitenta dias, a contar do recebimento dos O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
textos de que tratam os incisos I e 11, ser efetuada a orador.) - Sr. Presidente, o PL vota -sim-.
primeira publicação da Consolidação das Leis Fede- O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi-
rais Brasileiras. são do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota favora-

Art. 15. Na primeira sessão legislativa de cada velmente ao substitutivo.
legislatura, a Mesa do Congresso Nacional promove- O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
rá a atualização da Consolidação das Leis Federais revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota
Brasileiras, incorporando às coletâneas que a inte- ·sim".
gram as emendas constitucionais, leis, decretos Ie- O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
gislativos e resoluções promulgadas durante a legis- peço a palavra pela ordem.
Iatura imediatamente anterior, ordenados e indexa- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - TemV~' ~

dos sistematicamente. Ex.' a palavra.
O SR. GERSON PERES (PPB.:...'PA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, os progressistas
votam -sim-, ressalvados os destaques.

Lembro ainda, Sr. Presidente, que essa discus
são é feita em tumo único, nos termos regimentais, e
a pauta fala em primeiro tumo. É a nossa sugestão.
Art. 65. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Devo
dizer a V. Ex.' que é projeto de lei complementar.

O SR. GERSON PERES - Mas veja bem, Sr.
Presidente, o que diz o art. 65 da Constituição:

-O projeto de lei aprovado por uma
Casa será revisto pela outra, em um só tur
no de discussão e votação, e enviado à san
ção ou promulgação, se a Casa revisora o
aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Eu
devo dizer, Deputado Gerson Peres, que já meditei
sobre esse tema e até creio que V. Ex.' tem razão.
Realmente, a Constituição exige dois turnos apenas
para as emendas constitucionais, mas o fato é que o
.nosso Regimento Interno exige dois turnos para a lei
complementar. ,

Para que não haja, portanto, a eventual alega
ção de inconstitucionalidade, por enquanto, vamos
obedecer aos dois turnos também na lei complemen
tar, mas reconheço que é matéria que pode vir a ser
examinada pela Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.

O SR. GERSON PERES - O que dá ra~ão à
minha tese sobre a emenda Constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tenho
sempre simpatia pelas teses de V. Ex.'



Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram acionar o botão preto no painel até
que as luzes do posto se apaguem.

Os Srs. Deputados que não registraram seus
votos queiram fazê-lo nos postos avulsos.
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Como vota O Bloco de oposição? O SR. LUCIANO ZlCA (BlocoIPT - SP. Sem
O SR. LUCIANO ZICA (Bloco/PT - SP. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o Bloco de Opa-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de opo- sição encaminha o voto ·sim·.
sição encaminha o voto ·sim· ao Substitutivo do Se- O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
nado. . revisão do orador) - Sr. Presidente, o PTB recomen-

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP. da o voto ·sim-.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
vota -sim-. são do orador) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO voto -sim-, ressalvad~s os destaques.
(PSOB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
dente, o PSDB vota -sim·. votar. Os Srs. Deputados queiram vir ao plenário.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. O SR. HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente, peço a
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que palavra pela ordem.
este é um dos projetos mais importantes desta O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Casa. Desde o inrcio, quando V. Ex.· assumiu a Pre- Ex.- a palavra.
sidência, tivemos um entendimento a que V. Ex.. O SR. HÉLIO ROSAS (BlocolPMDB - SP.
tem dado prosseguimento. É que o Brasil precisa sa- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito
ber quantas leis tem. Ninguém sabe se temos 50 mil que meu voto, na votação anterior, seja consignado
leis, ninguém sabe quantas leis temos. como -sim-•

Além dos mais, Sr.· Presidente, fazemos leis O SR. JOSÉ'- MAUR(CIO (BlocoIPDT- RJ.
muito fáceis, soltas. Revogam-se as disposições em Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de igual
contrário. Um advogado hábil muitas vezes utiliza sorte, rogo a V. Ex.1 que considere meu voto -não·
dispositivo de uma determinada lei revogada embe- ao pedido de urgência.
nefrcio de seu cliente. Então, este projeto obriga que A SRA. CIDINHA CAMPOS (BlocolPOT - RJ.
se cite quais os dispositivos revogados. Assim, terra- Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, meu
mos uma lei mais consistente, mais consentânea, voto, na votação anterior, foi -não·.
mais efetiva sobre aquilo que está sendo votado, O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
sem que se revoguem disposições em contrário de a palavra pela ordem;
várias leis anteriores. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Sr. Presidente, acredito que isso persegue o .Ex.· a palavra.
que V. Ex.1 sempre defendeu. E também tenho sido O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
um defensor, junto com V. Ex.·, que já abriu várias são do orador) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
Comissões neste sentido, para que possamos fazer voto ·sim-.
uma compilação de toda a legislação brasileira, para O SR. LUCIANO ZlCA (BlocolPT - SP. Sem
sabermos quais são as leis existentes e prestarmos revisão do orador) - Sr. Presidente, o Bloco de Opa-
um grande serviço a este Pars. Isso persegue aquilo sição encaminha o voto -sim-.
que desejamos. O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-

Por isso, o Partido da Frente Liberal recomen- são do orador) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
da o voto -sim-. voto -sim-.

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota dência solicita a todos os Srs. Deputados que to-
·sim-, com o Substitutivo do Senado. rnem seus lugares, a fim de ter inrcio a votação pelo

O SR. LUIS EDUARDO (PFL - BA. Sem revi- sistema eletrônico.
são do orador) - Sr. Presidente, a Liderança do Go- Os Srs. Deputados que se encontram nas ban-
vemo examinou o projeto de lei complementar e evi- cadas queiram registrar seus códigos de votação.
denternente não faz nenhuma restrição. Vota -sim-. Srs. Deputados, queiram selecionar seus vo-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Trata- tos.
se dá lei complementar. A votação será nominal.
Convoco os Srs. Deputados a virem ao plenário.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal, PFL, recomenda o voto -sim-.
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o SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.· a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSOB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSOB vota "sim".

O SR. LUCIANO ZICA (Bloco/PT - SP" Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco da •
Oposição encaminha o voto "sim".

O SR. WÃGNER ROSSI (BlocoIPMOB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim".

o o o

O SR. DUILlO PISA~ESCHI (PTB - SP. ,Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Pi"B vota.. . .
Sim." o

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim".

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota
"sim" ao Substitutivo.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presiqenle, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comu
nico aos Srs. Deputados que, além desta, teremos
duas votações nominais, já que temos destaques
oferecidos. Vamos permanecer em plenário.

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB encami
nha o voto "sim".

O SR. LUCIANO ZICA (BlocolPT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição encaminha o voto "sim".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP., Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB vota "sim" e solicita aos Srs. Parla
mentares que venham ao plenário, pois estamos em
pleno processo de votação.

O SR. JOÃO COLAÇO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.· a palavra.

O SR. JOÃO COLAÇO (PSB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, meu voto foi "não".

O SR. LUCIANO ZICA - Sr. Presidente,peço
a palavra pela ordem. o

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.' a palavra.

O SR. LUCIANO ZlCA (BlocolPT - SP. Sem,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de opo
sição encaminha o voto "sim".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSOB recomenda o voto "sim".

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "sim".

O SR. JURANDVR PAIXÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O 88. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.' a palavra.

O SR. JUR~NºYR PAIXÃO (PPB - SP. Sem
reVisãó' dó õíâdOr.j - Sr. Presidente, queria consig
nar meu voto "sim" na votação anterior.

O SR. MARQUINHO CHEDID (BlocOlPSD 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, mêlI"otô foi "shn".

O SR. LUCIANO ZICA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.· a palavra.

O SR. LUCIANO ZlCA (BlocolPT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição encaminha o voto "sim".

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB encami-
nha o voto "sim". '

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da F~~~_Li~~1 recomenda o voto "sim".

O SR. LUCIANO ZlCA (Bloco/PT - SP. Sem
revisão o do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição encaminha o voto "sim".

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMOB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
encaminha o voto "sim".

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, Partido
Trabalhista Brasileiro, encaminha o voto ·sim".

O SR. MURILO DOMINGOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.' a palavra.

O SR. MURILO DOMINGOS (PTB - MT. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior o meu voto foi "sim"~

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.



O SR. LUCI4NO ZlCA (BlocoIPT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição encaminha o voto ·sim·.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB :-. SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB vota ·sim· e pede aos Srs. Parlamen
tares que venham ao plenário. Haverá mais votaçõ
es pela frente.

O SR. LUCIANO ZlCA (BlocolPT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota ·sim·.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.· a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, convocamos nos
sos colegas progressistas a virem ao plenário votar.
Ainda haverá duas votações nominais.

O SR. ARLINDO VARGAS - Sr, Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.- a palavra.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. &:-u
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, Partido
Trabalhista Brasile:ro, recomenda o voto ·sim· e con
clama seus Deputados para que venham ao plenário
votar·sim·,

00774 Quarta-feira 14 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiio de 1998

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Trabalhista BrasileirO, recomenda o voto ·sim· e'
Ex.' a palavra. convida os Srs. Deputados a virem ao plenário para

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. votarem ·sim·.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB ..;. SP.
da Frente Liberal recomenda o voto ·sim·. Trata-se Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
de matéria importante para o Poder Legislativo e alerta os Srs. Deputados para o fato de que haverá
para o ordenamento jurídico do País. votações sucessivas e, ao recomendar o voto ·sim"

O PFL recomenda o voto ·sim·. nesta votação, pede a seus Parlamentares que per-
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- maneçam em plenário.

são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha O SR. LUCIANO ZICA (Bloco/PT - SP. Sem
o voto ·sim·. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de

O SR. LUCIANO ZICA (Bloco/PT - SP. Sem Oposição encaminha o voto ·sim·.
revis~o_do o~d?r.! - Sr. Presidente, o Bloco de O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
OposlÇao vota sim. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. da Frente Liberal recomenda o voto ·sim· e faz um
Sem revisã? do orado!.~ -.Sr. Presidente, o Partido apelo aos Srs. Parlamentares para que permaneçam
da Frente Liberai vota sim . em plenário. Há dois destaques sobre um projeto de

. _O SR. ARLINDO VAR~AS (PTB - RS. ~m lei complementar e poderemos ter votação nominal
reVlsao.do orad~r). - Sr. Presidente, o p.~, .Partldo ~Io sistema eletrônico. O PFL recomenda ~..voto
Trabalhista Brasileiro, recome~a o voto sim. e con- ·sim· a esta matéria, que é fundamental para () orde-
cla~ ~s .Srs. Deputados a VIrem ao plenáno para namento jurídico de nosso País. O PFL recomenda
votar sim . o voto ·sim·.

O SR. PRISCO VIANA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex}) a palavra.

O SR. PRISCO VIANA (PPB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, acabo .dl:!. votar
·não·, portanto, rejeitando o projeto. Estou encami
nhando à Mesa uma declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não. A Mesa recebe a declaração de voto de V. Ex.'

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar e permanecer em plenário. Teremos mais du~s

votações nominais, com quorum qualificado.
O SR. LUCIANO ZlCA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex.- a palavra.
O SR. LUCIANO ZlCA (BlocoIPT - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição encaminha o voto ·sim·.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB recomenda o voto ·sim· e solicita aos
Parlamentares que venham ao plenário, pois tere
mos mais votações.

O SR. LUCIANO ZlCA (BlocolPT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição recomenda o voto ·sim·.

O $~. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, Partido
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O SR. LUCIANO ZlCA (Bloco/PT - SP. Sem O SR. RICARDO HERÁCLlO (PSB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr.\ Presidente, o Bloco de revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação-an-
Oposição encaminha o voto "sim". terior meu voto foi "não". -

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. O SR. BARBOSA NETO (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e faz um ção anterior meu voto foi "sim".
apelo aos Srs. Deputados para que permaneçam em O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ.
'plenário, pois após esta votação poderemos ter vota- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
ção de destaques sobre um projeto de lei comple- ção anterior meu voto foi "sim".
mentar, que requer votação nominal pE.llo sistema O SR. AUGUSTO FARIAS (PFL - AL. Sem re-
eletrônico. visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-

O PFL, nesta votação, recomenda o voto "sim". rior meu voto foi "sim".
O SR. LUCIANO ZlCA (BlocolPT _ SP. Sem O ~~. FERNANDO TORRES. (PSDB- - AL.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de S:m revl~o do orador.~ ,,-. S!. Presidente, na vota-
Oposição recomenda o voto ·sim". çao antenor meu voto fOI sim. .

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL _ PE. O $R. MARCCNI PERILLO - Sr. PresIdente,

S ' H do d) S P'de P'd peço a palavra pela ordem.
em revisa? ora oro - r. res~, n~e, o artl o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V.

da Frente liberaI recomenda ~ voto sim. Ex.' a palavra.
O._'R~P~ESIDENTE (Michel Temer) - Vou en- ..".~...""'\" O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem.

cerrar a votaçao. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
Peço aos Srs. Parlamentares que permaneçam "sim·.

em plenário, para que possamos votar rapidamente O SR. CESAR BANDEIRA - Sr. Presidente,
os destaques que foram oferecidos nesta matéria. peço a palavra pela ordem.

O SR. MARCUS VICENTE - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
peço a palavra pela ordem. Ex.- a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. CESAR BANDEIRA (PFL - MA. Sem
Ex.- a palavra. revisão do orad~r.) - Sr. Presidente, na votação an-

O SR. MARCUS VICENTE (PSDB _ ES. Sem terior meu voto foi ·sim". ,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira vo- O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Pr~slden-
tação nominal meu voto foi ·sim". te, peço a palavra pela ordem..

O SR. PEDRO CAN~DO (PL - GO'
H

Sem re~i- Ex.- aOp:=~=~ESIDENTE (MIChel Temer) - Tem V.

são do orad.o!.~ -.Sr. PresIdente, na votaçao antenor O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL _ PE.
meu voto fOI sIm. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o Partido

O SR. ITAMAR SERPA (PSDB - RJ. Sem re- da Frente Liberal recomenda o voto "sim".
~são do orado~.)"-: SI' Presidente, na votação ante- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
nor meu voto fOI sIm. encerrada a votação.

O SR. CARLOS ALBERTO CAMPISTA (PFL O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vai proclamar o resultado da votação:
votação anterior meu voto foi "sim". VOTARAM:

O SR. LUCIANO ZlCA - Sr. Presidente, peço .Sim 424
a palavra pela ordem. Não 3

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Abstenção 6
Ex.' a palavra. Total... 433

O SR. LUCIANO ZlCA (BlocoIPT _ SP. Sem É, aprovad~ o Substitutivo dOQ Senado Federal
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de ao Pr?Jet? de Lei Complementar n. 123-F, ~e 1989,
Oposição encaminha o voto "sim·. em pnmelro turno, ressalvados os destaques.

O-SR. RICARDO HERÁCLlO _ Sr. Presidente, PUTAvgJ:RAM OS SEGUINTES SENHORES DE-
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
E;.{,I a palavra.
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Elton Rohnelt - PFL - Sim
Francisoc Rodrigues - PT!:3 - Sim
Luis Barbosa - PPB - Sim
Roberto Araújo - PPB - Sim
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Amapá

Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Murilo Pinheiro - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - PFL ":"" Sim
Valdenor Guedes - PPB - Não

Pará

Anivaldo Vale - PSDB - Sim
Antônio Brasil- BlocolPMDB - Sim
Asdrubal Bentes - BlocolPMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPB - Sim
Geraldo Pastana - BlocoIPT - Sim
Gerson Peres - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - Blbê'ô/PT - Sim
José Priante - BlocolPMOB - Sim
Mário Martins - BlocolPMDB - Sim
Olávio Rocha - PSDB - Sim
Paulo Rocha - BlocolPT - Sim
Raimundo Santos - PFL - Sim
Socorro Gomes - BlocoIPCdoB - Sim
Vic Pires Franco - PFL - Sim

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB - Sim
Átila Lins - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PFL - Sim
João Thome Mestrinho - BlocoIPMDB - Sim
José Melo - PPB - Abstenção
Luiz Fernando - PPB - Sim
Paudemey Avelino - PFL - Sim

Rondônia

Confúcio Moura - BlocoIPMDB - Sim
Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Eurípedes Miranda - BlocoIPDT - Sim
Expedito Júnior - PFL - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Moises Bennesby.....; PSDB - Sim
Oscar Andrade - PFL - Sim
Silvemani Santos - PFL - Sim

Acre

Carlos Airton - PPB - Sim
Celia Mendes - PPB - Sim
Chicão Brigido - BlocolPMDB - Sim
Emílio Assmar - PPB - Sim
João Tota - PPB - Sim

Regina Lino - BlocolPMDB - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PFL - Sim
Darci Coelho - PFL - Sim
Dolores Nunes - PFL - Sim
Freire Júnior - Bloco/PMDB - Sim
Udson Bandeira - Bloco/PMDB - Sim

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - PL - Sim
Cesar Bandeira - PFL - Sim
Costa Ferreira - PFL - Sim
Eliseu Moura - PL - Sim
Haroldo Sabóia - Bloco/PT - Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Mauro Fecury - PFL - Sim
Pedro Novais - BlocolPMDB - Sim
Roberto Rocha - PSDB - Sim
Samey Filhó"- PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

ceará

Anibal Gomes - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - PFL - Sim
AmOn Bezerra - PSDB - Sim
Edson Silva - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - BlocolPMDB - Sim
José Linhares - PPB - Sim
José Pimentel- Bloco/PT - Sim
Leônidas Cristino - PPS - Sim
Paes de Andrade - BlocolPMDB - Sim
Paulo Lustosa - BlocolPMDB - Sim
Pimentel Gomes - PPS - Shn
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Sim
Roberto Pessoa - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim

Piauí

Ari Magalhães - PPB - Sim
B. Sá - PSOB - Sim
Ciro Nogueíra - PFL.- AbstenÇão
Felipe Mendes - PPB - Sim
Heráclito Fortes - PFL - Sim
João Henrique BlocolPMDB - Sim
Júlio Cesar - PFL - Sim
Mussa Demes - PFL - Sim
Paes Landim - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - BlocolPMDB - Sim
Augusto Viveiros - PFL - Sim
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Betinho Rosado - PFL - Sim
Carlos Alberto - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - BlocolPMDB - Sim'
João Faustino - PSDB - Sim
Ney Lopes - PFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - Sim
Alvaro Gaudêncio Neto - PFL - Sim
Armando Abnio - BlocolPMDB - Sim
Efraim Morais - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim
Ivandro Cunha Lima - BlocoIPMDB - Sim
José Aldemir - BlocoIPMDB - Sim
José Luiz Clerot - BIocoIPMDB - Sim
Roberto Paulino - BlocoIPMDB - Sim
Wilson Braga - PSDB - Sim

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - Sim
Álvaro Ribeiro - PSB - Sim
Femando Ferro - Bloco/PT - Sim
Femando Lyra - PSB - Sim
Gonzaga Patriota - PSB - Sim
Humberto Costa - BlocoIPT - Sim
Inocêncio Oliveira - PFL - Sim
João Colaço - PSB - Sim
José Chaves - BIocoIPMDB - Não
José Jorge - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - r- •. ,)B - Sim
Mendonça Filho - PFl- Sim
Nilson Gibson - PSB - Sim
Osvaldo Coelho - PFL - SIt;A
Pêdro Correa - PPB - Sim
Ricardo Heraclio - PSB - Sim
Sflvio Pessoa - BIocoIPMDB - Sim
Vicente Andre Gomes - PSB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - Bloco/PDT - Sim

Alagoas

Alberico Cordeiro - PTB - Sim
Augusto Farias - PFL - Sim
Benedito de Lira - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim,
José Thomaz NonO - PSDB - Sim
Moacyr Andrade - PP3 - Sim
Pedro Luis Albu~uerque - PFL - Sim

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim

Carlos Magno - PFL - Sim
Marcelo Deda -BlocoIPT - Sim
Messias Gois - PFL - Sim
Pedro Valadares - PSB - Sim

BahIa

Alcides Modesto - BlocolPT - Sim
Aroldo Cedraz - PFL - Sim
Cláucio Cajado - PFL - Sim
Colbert Martins - PPS - Sim
Coriolano sales - BlocolPDT - Sim
Domingos Leonelli - PSB - Sim
Ejácio Simões - PL - Sim
Félix Mendonça - PTB - Sim
Haroldo Lima - Bloco/PCdoB - Sim
Jaime Femandes - PFL - Sim
Jairo Cameiro - PFL - Sim
João Almeida - PSDB - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - PFL - Sim '" . ,
José Carlos Aleluia - PFL - Sim
José Lourenço - PFL - Sim
Leur Lomanto - PFL - Sim
Luis Eduardo - PFL - Sim
Luiz Alberto - Bloco/PT - Sim
Luiz Braga - PFL - Sim
Luiz Moreira - PFL - Sim
Manoel Castro - PFl- Sim
Nestor Duarte - PSDB - Sim
Pedro lrujo - Bloco/PMDB - Sim
Prisco Viana - PPB - Não
Roberto Santos - PSDB - Sim
Sérgio Carneiro - BlocoIPDT - Sim
Severiano Alves - BIocoIPDT - Sim
Simara Elle'Y - BlocolPMDB - Sim
Ursicino Queiroz - PFL - Sim

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Sim
Aécio Neves - PSOB - Sim
Antônio do Valle - BlocoIPMDB - Sim
Aracely de Paula - PFL - Sim
Armando Costa - Bloco/PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - PSDB - Sim
Carlos Melles - PFL - Sim
Danilo de Castro - PS9B - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - PFL - Sim
Fernando Diniz - BlocolPMDB - Sim
Francisco Horta - PFL -:- Sim
Genésio Bemardino - BlocolPMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PPB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Sim



00778 Quarta-feira 14 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Janeiro de 1998

Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Abstenção Carlos Alberto Campista - PFL - Sim
Israel Pinheiro - PTB - Sim Carlos Santana - BlocolPT - Sim
Joana Dare - BlocolPT - Sim Cidinha Campos - BlocolPDT - Sim
João Fassarella - BlocolPT - Sim Eurico Miranda - PPB - Sim
José Rezende - PPB - Sim Femando Gabeira - PV - Sim
José Santana de Vasconcellos - PFL - Sim Femando Gonçalves - PTB - Sim
Lael Varella - PFL - Sim Femando Lopes - BlocolPDT - Rim
Leopoldo Bessone - PTB - Sim Francisco Silva - PPB - Si!11
Mareio Reinaldo Moreira - PPB - Sim Itamar Serpa - PSDB - Sim
Mario de Oliveira - PPB - Sim Jair Bolsonaro - PPB - Abstenção
Maurfcio Campos - PL - Sim Jandira Feghali - BlocolPCdoB - Sim
Mauro Lopes - BlocoIPMDB - Sim João Mendes - PPB - Sim
Mareio Rodrigues - PSDB - Sim Jorge Wilson - BlocolPMDB - Sim
Neif Jabur - BlocolPMDB - Sim José Carlos Coutinho - PFL - Sim
Nilmario Miranda - BlocolPT - Sim José Egydio - PFL - Sim
Odelmo Leão - PPB - Sim José Maurfcio - BlocolPT - Sim
Osmanio Pereira - PSDB - Sim Laprovia Vieira - PPB - Sim
Paulo Delgado - BlocoIPT - Sim Laura Cameiro - PFL - Sim
Paulo Heslander - PTB - Sim Uma Netto - PFL - Sim
Philemon Rodrigues - PTB - Sim Undberg Faria - PSTU - Sim
Raul Belem - PFL - Sim Maria da Conceição Tavares - BIocoIPT - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim Milton Temer - BlocolPT - Sim
Romel Anizio - PPB - Sim Miro Teixeira - BIocoIPT - Sim
Ronaldo Perim - BlocoIPMDB - Sim Moreira Franco - BlocolPMDB - Sim
Sandra Starling - BlocoIPT - Sim Noel de Oliveira - BlocolPMDB - Sim
Saraiva Felipe - BlocolPMDB - Sim Osmar Leitão - PPB - Sim
Sergio Miranda - BlocolPCdoB - Sim Paulo Feijó - PSDB - Sim
Silas Brasileiro - BlocoIPMDB - Sim Paulo Nascimento - PPB - Sim
Silvio Abreu - BlocoIPDT - Sim Roberto Campos - PPB - Sim
Tilden Santiago - BlocoIPT - Sim Ronaldo Cezar Coelho - PSDB - Sim
Vittorio Medioli - PSDB - Sim Ronaldo Santos - PSDB - Sim
Wagner do Nascimento - PPB - Sim Rubem Medina - PFL - Sim
Zaire Rezende - BlocolPMDB - Sim Sergio Aroues - PPS - Sim

Espírito Santo Simão Sessi~ - PPB - Si~
Vanessa Fehppe - PFL - Sim

Adelson salvador - BlocolPMDB - Sim Sã P I
Etevalda Grassi de Menezes _ BIocoJPMDB_ Sim o au o
Feu Rosa - PSDB - Sim Alberto Goldman - PSDB - Sim
João Coser - BIocoIPT - Sim Aldo Rebelo - BlocoIPCdoB - Sim
Luiz Buaiz - PL - Sim Almino Affonso - PSB - Sim
Luiz Durão - PFL - Sim Aloysio Nunes Ferreira - PSDB - Abstenção
Mareus Vicente - PSDB - Sim Antonio C~rIos Pannunzio - PSDB - Sim
Nilton Baiano - PPB - Sim Arlindo Chinaglia - BlocoIPT - Sim
Rita Camata - BlocoIPMDB - Sim Arnaldo Faria de Sá - PPB - Sim
Roberto Valadão - BIocoIPMDB - Sim Arnaldo Madeira':'" PSDB - Sim

Ary Kara - PPB - Sim
Rio de Janeiro Carlos Apolinário - BlocoIPMDB - Sim

Alcione Athaide - PPB - Sim Carlos Nelson - BIocoIPMDB - Sim
Aldir Cabral- PFL - Sim Celso Russomanno - PPB - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Sim Corauci Sobrinho - PFL - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Sim Cunha Bueno - PPB - Sim
Arolde de Oliveira - PFL - Sim Cunha Lima - PPB - Sim
Candinho Mattos - PSDB - Sim Dalila Figueiredo - PSDB - Sim
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De Velasco - BlocoIProna - Sim, Gilney Viana - BlocolPT - Sim
Delfim Netto - PPB - Sim Murilo Domingos - PTB - Sim
Duilio Pisaneschi - PTB - Sim Pedro Henry - PSDB - Sim
Edinho Araujo -, BIocoIPMDB - Sim Rodrigues Palma - PTB - Sim
Eduardo Coelho - PSDB - Sim Rogerio Silva - PFL - Sim
Eduardo Jorge - BIocoIPT - Sim Tetê Bezerra - Bloco/PMDB - Sim
Fernando Zuppo - BlocolPDT - Sim Welinton Fagundes - Pl- Sim
Franco Montoro - PSDB - Sim
Helio Bicudo - BlocoIPT _ Sim Distrito Federal
Heiio Rosas - BlocoIPMDB - Sim Agnelo Gueiroz - Bloco/PCdoB - Sim
Ivan Valente - BlocoIPT - Sim Augusto Carvalho - PPS - Sim
Jair Meneguelli - BIocoIPT - Sim Benedito Domingos - PPB - Sim
João Mellão Neto - PFl- Sim Chico Vigilante - Bloco/PT - Sim
João Paulo - BIocoiPT - Sim Jofran Frejat - PPB - Sim
Jorge Tadeu MudaJen - PPB - Sim Maria Laura - Bloco/PT - Sim
José Anibal- PSDB - Sim Osorio Adriano - PFl- Sim
José Augusto - PPS- Sim Wigberto Tartuce - PPB - Sim
José Coimbra - PTB - Sim Goiás
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - BlocoIPT "- Sim Aldo Arantes - Bloco/PCdoB - Sim
José Machado - BIOCOIPT- Sim Barbosa Neto - BlocolPMDB - Sim
José Pinotti - PSB - Sim 1 Carlos Mendes - Bloco/PMDB - Sim
Jurandir Paixão - PPB - Sim' Jovair Arantes - PSDB - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim Mareoni Perillo - PSDB - Sim
Lamartine Poseila - PPB- Sim Nair Xavier lobo - Bloco/PMDB - Sim
Luciano Zica - BlocoIPT - Sim Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB - Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh- BlocoIPT - Sim Pedrinho Abrão - PTB - Sim
Luiz Gushiken - BlocoIPT - Sim Pedro Canedo - Pl- Sim
Luiz Maxirno - PSDB - Sim Rubens Cosac - Bloco/PMDB - Sim
Maluly Netto - PFl- Sim Zé Gomes da Rocha -Bloco/PSD - Sim
Marcelo Barbieri - BIocoIPMDB - Sim Mato Grosso do Sul
Marcos Vinicius de Campos - PFL - Sim
Marguinho Chedid - BIocoIPSD - Sim Dilso Sperafico - PSDB - Sim
Marta Suplicy - BlocoIPT - Sim Flavio Derzi - PPB - Sim
Michel Temer - BIoco/PMDB ... Abstenção Marçal Filho - PSDB - Sim
Nelson Marquezelli - PTB - Sim Marilu Guimarães - PFl- Sim
Pedro Yves - PPB - Sim Marisa Serrano - PSDB - Sim
Ricardo Izar - PPB - Sim Nelson Trad - PTB - Sim
RobsoO Tuma - PFL - Sim Oscar Goldoni - BlocolPMDB - Sim
8aIvador Zimbaldi - PSDB - Sim Saulo Queiroz - PFl- Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim Paraná
Teima de Souza - BIocoIPT - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Sim Abelardo Lupion - PFL - sim
Ushitaro Kamia - PPB _ Sim Affonso Camargo - PFl- Sim
Vadão Gomes - PPB - Sim Alexandre Ceranto - PFL - sim
Vicente Cascíone - PTB - Sim Antonio Ueno - PFl- Sim
Wagner Rossi - BIocoIPMDB _ Sim Basilio Villani - PSDB - Sim
Wagner Salustiano - PPB - Sim Chico da Princesa - PTB - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim Dilceu Sperafico - PPB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim Djalma de Almeida Cesar - BlocolPMDB - Sim

Flavio Ams - PSDB - Sim
Mato Grosso Jose Borba - PTB - Sim

Antonio Joaquim - PSDB - Sim Jose Janene - PPB - Sim
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Luciano Pizzatto - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Maurício Requião - BlocolPMDB - Sim
Nedson Micheleti - Bloco/PT - Sim
Nelson Meurer - PPB - Sim
Paulo Bernardo - Bloco/PT - Sim
Paulo Cordeiro - PFL - Sim
Renato Johsson - PSDB - Sim
Ricardo Barros - PPB - Sim
Valdomiro Meger - PFL - Sim
Werner Wanderer - PFL - Sim

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquele - Bloco/PMDB - Sim
Dercio Knop - BlocolPDT - Sim
Edinho Bez - Bloco/PMDB - Sim
Edison Andrino - Bloco/PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPB - Sim
João Pizzolatti - PPB - Sim
Mario Caval/azzi - PPB.- Sim
Milton Mendes - BlocolPT - Sim
Neuto de Conto - BlocolPMDB - Sim
Paulo Bauer - PFL - Sim
Paulo Gouveia - PFL - Sim
Serafim Venzon - Bloco/POT - Sim
Valdir Colatto - PMDB - Sim
Vanio dos Santos - BlocolPT - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco/PT - Sim
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - PPB - Sim
Airton Dipp - BlocolPDT - Sim
Arlindo Vargas - PTB - Sim
Augusto Nardes - PPB - Sim
Carlos Cardinal- BlocolPDT - Sim
Darcisio Perondi - BlocolPMDB - Sim
Esther Grossi - Bloco/PT - Sim
Ezidio Pinheiro - PSDB - Sim
Fetter Junior - PPB - Sim
Germano Rigotto - Bloco/PMOB - Sim
Jair Soares - PPB - Sim
Jarbas Lima - PPB - Sim
Luis Roberto Ponte - Bloco/PMDB - Sim
Luiz Mainardi - BlocolPT - Sim
Matheus Schmidt - BlocolPDT - Sim
Nelson Harter - Bloco/PMDB - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Sim
Odacir Klein - BlocolPMDB - Sim
Osvaldo Biolchi - PTB - Sim
Paulo Paim - BlocolPT - Sim
Paulo Ritzel- BlocolPMDB - Sim
Renan Kurtz - Bloco/PDT - Sim

Valdeci Oliveira - BlocoIPT - Sim
Waldomiro Fioravante - BlocolPT - Sim
Nilson Cignachi - BlocoIPMDB - Sim
Veda Crusius - PSDB - Sim
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa

se à votação dos destaques.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Desta

que de bancada para votação em seprado do art. gg.
nos seguintes termos:

Senhor Presidente,
. Com base no que dispõe o art. 161, inciso I, do

Regimento Interno desta Casa, requeremos a Vossa
Excelência destaque para votação em separado do
art. gg constante do Substitutivo do Senado Federal
ao Projeto de Lei Complementar n2 123-F/1989.

Sala das Sessões, 8 dejaneiro de 1998. - Asi
na o Deputa~ Gerson Peres, Vice-Uder do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos o dispositivo destacado:

Art. gg Quando necessária a cláusula de revo
gação, esta deverá indicar expressamente as leis ou
diposiÇÕ9s legais revogadas, vedada a utilização da
formula genérica -Ftevogam-se as disposições em
contrário-o

Quem quiser manter o dipositivo cotará -sim-,
quem quiser suprimi-lo votará -não-.

O SR. JOSÉ CHAVES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.' a palavra.

O SR. JOSÉ CHAVES (BlocoIPMOB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior meu voto foi -sim-.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Gerson
Peres.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de esclare
cer aos colegas que o art. 9.2, como está redigido,
criaria inviabilidade para o Deputado proceder, com
mais tranqüilidade, à iniciativa das leis.

Não estamos preparados para indicar expres
samente as leis ou disposições que pretendemos re
vogar no Congresso Nacional. Lamentavelmente,
num momento da informática plena, não estamos
preparados para cruzar, ou buscar a numeração das
leis em projeto de lei de nossa iniciativa.

Creio que este projeto é desnecessário. Além
de ser um catecismo de elaboração da redação, de
aperfeiçoamento das leis a serem apresentadas, a
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lei não deve criar embaraços à iniciativa do legisla- O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem
dor. E este dispositivo, quando retira ·revogam-se as (evisão do orador.) - Sr. Presidente, sem dúvida, a
disposições em contrário·, cria um probleITtd. Mesmo pr8C'cupação do autor do p~ojeto, ao redigir o art. 9l',
que se enumerem, esquecendo uma, o cidadão atin- é louvável. O que se quer é disciplinar os tradicio-'
gido por uma norma legál, tendo outra em contrário, nais artigos que contêm disposições revogatórias de
pode a qualquer momento recorrer formalmente na legislação vigente, para facilitar a vida do cidadão,
Justiça e buscar o direito atingido por aquela norma. dos operadores do Direito, que, ao virem promulga-
Conseq09ntemente, eu pediria aos colegas que reti- da a nova legislação, ficariam sabendo quais foram
rassem o art. 9.º. A lei ficaria mais palatável. os diplomas expressament~ revogados pela edição

A mesma coisa estamos sugerindo - iremos daquel,a leL,Então, a preocupação é justa.
relembrar a matéria.::. V. tA.' ' no momento oportuno Quanto ao destaque, sabe o Deputado Gerson
- quanto ao art. 18, que diz que as Mesas da Câma- Peres que a revogação de um diploma independe de
ra dos Deputados, do Senado Federal e do Con- um comando do legislador. Basta que a norma ante-
gresso Nacional negarão tramitação às proposições rior entre em contradição com a nova norma para
elaboradas em desacordo com a presente lei com- que esteja de imediato revogada.
plementar. Vamos ficar manietados à Mesa da Câ- Creio, Sr. Presidente, que resolveríamos o im-
mara enqual')to não mostrarmos que as Leis n.lI8 1" passe - e éeste o teor do acr.'"CIo que sugiro e pro-
2, 10 e 15 têm de ser revogadas e expressamente ponho aos Srs. Uderes, especialmente ao autor da
colocadas no projeto. matéria - se retirássemos a expressão final que,

Com estas·:considerações pedimos aos cole- sem dúvida ~lg!Jma, é um exagero., Diz o projeto'
gas que votem ·sim· ao destaque e ·não· à matéria, que, quando'necessária cláusula de revogação, esta
para podermos aperfeiçoar e tomar mais paritário deverá indicar expressamente as leis ou disposições
este projeto que trata da elaboração, da estruturação legais revogadas. Isso é correto. Não significa que o
e da redação das leis. legislador está proibido de, por cautela, dizer que

,o SR. PAULO MOURÃO - Sr. Presidente, também estão revogadas todas aquelas outras dis-
peço a palavra pela ordem. posições não me~ionadas que vierem a colidir com

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. a nova norma editada.
Ex.· a palavra. Sr. Presidente, como homem experiente nesta

O SR. PAULO MOURÃO (PSDB - TO. Sem matéria, V.Exa. sabe que devemos retirar a última
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an- expressão, que diz: ·vedada a utilização da fórmula
terior meu voto foi ·sim". genérica revogam-se as disposições em ~ontrário·.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como Acho que, se retirarmos esta parte final, estaremos
vota os Sr. Uderes? aconselhando sempre que preciso a utilização, que

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi- é mais econômica, mais racional e mais fácil para a
são do orador.) - Sr. Presidente, admitimos que cidadania, da citação dos diplomas expressamente
deve haver um estudo, um exame, para verificar revogados. Mas não estamos também constrangen-
como dispor o art. 9l'. Vimos que, quando necessário do o legislador a não utilizar uma expressão que é
à causa de revogação, devemos indicar as leis ou cautelosa, para dizer que mesmo aquelas normas
disposições revogáveis. Poderíamos assim encerrar que não foram mencionadas estarão revogadas
o período e retirar somente a Parte ·vedada a utiliza- sempre que colidirem com as disposições da nova
ção da forma genérica revogam-se as disposições norma.
em contrário·. Admito que deveríamos rejeitar o des- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi-
taque e elaborar uma emenda de redação, discutir a dência deseja ouvir o Deputado Gerson Peres, regis-
matéria entre os Uderes e aproveitar o texto redacio- trando que a proposta que veio à luz é a de suprimir
nal. a parte final do dispositivo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V.Exa. Com a palavra o Deputado Gerson Peres.
está fazendo uma proposta aos Srs. Uderes? O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-

O SR. NILSON GIBSON - Exatamente, Sr. são do orador.) - Sr. Presidente, nossa preocupação
Presidente. é quanto à indicação expressa da obrigatoriedade.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não Se realmente retirarmos esta expressão e ficarmos
ouço manifestação de qualquer Uder. longe da obrig~toriedade da indicação expressa, t~-

Como vota o Bloco de Oposição? remos de fazer a m'esma coisa no inciso II do art. 12,



O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votaçõ-
es anteriores votei "sim". -

O SR. RICARDO GOMYDE (BlocolPCdoB 
PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior meu voto foi "sim".

O SR. FERNANDO RIBAS CARLI (PPB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior meu voto foi "sim".

O SR. ANTONIO FEIJÃO (PSDB - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro meu
voto "sim" nas votações anteriores.

O SR. ALBÉRICO FILHO (BlocolPMDB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
foi "sim" na votação anterior.

O SR. MAGNO BACELAR (PFL - MA. Sem
revisão do orador.) -:- Sr Presidente, na votação ante
rior meu voto foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço
aos Srs. Deputados que permaneçam em Plenário,
pois esta votação e a seguinte serão nominais.
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que diz que a alteração da lei será feita, na hipótese O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
de revogação, mediante indicação expressa do dis- Exa. a palavra.
positivo revogado. O SR. MARCELO DÉDA (BlocolPT - SE. Sem

Dessa forma, deveríamos elaborar uma emen- revisão do orador.) - Sr. Presidente, bastariam en-
da de' redação, com a qual concordo plenamente. Se tão, se V. Exa. concordasse, cinco minutos para re-
formos fazer assim, teremos também, por efeito des- solvermos a questão, até porque o pior absurdo,
se acordo, de retirar do art. 12, inciso 11, a expres- com todo o respeito e com as devidas vênias, é o
são: "mediante indicação expressa do dispositivo re- art. 12. Tem razão o Deputado Gerson Peres.
vogado". Nesse caso, não me oponho. Acho que po- O art. 12 estabelece que a alteração da lei será
demos chegar a um entendimento e aperfeiçoar a feita e elenca os moi:ivos. No inciso 11, na hipótese
lei, mas teríamos de tirar a indicação expressa do in- de revogação, mediante indicação expressa. Quer
ciso 11 do art. 12. O Deputado Marcelo Déda concor- dizer, se aprovado, só haverá uma hipótese de revo-
da? É preciso saber. É da lógica do texto. gação de norma legal no Brasil, que é a revogação

O SR. JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, peço expressa. O sistema jurídico brasileiro vai viver eiva-
a palavra pela ordem. do de antinomias, o que é inviável para qualquer

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. país civilizado do mundo., ,
Exa. a palavra. O SR. PRESI[,ENTE (Michel Temer) - MaiS

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL _ TO. Sem revi- um~ sugestão. Peço a V. Exas. que a examinem. Se
, são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior estive_rem de acordo, colocaremos essa redação em

meú voto foi "não": " "". . votaçao.· ~, " .

O SR INOC~NCIO OLIVEIRA _ S P 'd _ O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA - Sr. Preslden-
• I:: r. resl en te, peço a palavra pela ordem.

te, peço a palavra pela Ordem.. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex.- a palavra.

Exa. a palavra., O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com6 dis- ção anterior meu voto foi "sim".
se no meu encaminhamento, creio que seria um O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocoIPCdoB - CE.
grande avanço se na elaboração de uma determina- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a
da lei figurassem todas as leis revogadas em funçã~ V. Ex.- que registre meu voto "sim" na votação ante-
da sua aprovação. Ao mesmo tempo, não se poderia rior.
vedar, porque pode ocorrer de alguma lei não ser ci-
tada e outro dispositivo determinar que serão revo
gadas as disposições em contrário não citadas. Mas
pelo menos se deveria especificar quais as leis revo
gadas pela nova lei.

Acredito que isto é ·um avanço, pois vai ao en
contro de um ordenamento jurídico melhor para o
País e é uma forma de esta Casa procurar fazer
boas leis. Portanto, este entendimento é da mais alta
importância para o aprimoramento da lei ora em vo
tação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
solicita aos Srs. Deputados Gerson Peres, Marcelo
Déda, Inocêncio Oliveira, Wagner Rossi, enfim, a to

, dos os Srs. Líderes que examinem uma redação que
possa chegar à Mesa.

Penso, acompanhando a discussão, que há
uma certa uniformidade. A Secretaria-Geral está até
fazendo uma sugestão e a levará a S.Exas.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Uderes?

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto MnãoM, para su
primir as expressões.

O SR. WAGNER ROSSI (BIocoIPMDB - SP.
Sem revisão do.orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota MnãoM.

O SR. Lufs EDUARDO (PFL - BA. sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
vemo recomenda o voto MnãoM.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB vota MnãoM.

O SR. MARCELO DÉDA (BlocolPT - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota MnãoM.
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O SR. JOÃO PIZZOLATTI - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
peço a palavra pela ordem. não.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. WAGNER ROSSI (BIocoIPMDB - SP.
Ex.' a palavra. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB

O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PPB - SC. sem concorda com a redação proposta pela emenda su-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira vo- pressiva.
tação, meu voto foi Msim

M
. O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

O SR. VILMAR ROCHA (PFL - GO. Sem revi- (PSDB - SP. sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ante- dente, o PSDB também concorda plenamente com
riores, meu voto foi MsimM. as alterações propostas.

O SR. NAN SOUZA (PFL - MA. Sem revisão O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
do orador.) - Sr. Presidente, meu voto foi MsimMnas não.

duas votações anteriores. Portanto, quem quiser suprimir as expressões
. ~A SRA. VANESSA FEU~PE (PFL - ~J. Sem vai votar MsimM, quem quiser manter as expressões

revlSao da oradora.) - Sr. Presidente, desejo decla- vai votar MnãoM.
~~ ~eu voto. Na primeira votação, meu voto foi O SR. ROLAND LAVIGNE _ Sr. Presidente,
sim . peço a palavra pela ordem.

O SR. CIPRIANO CORREIA (PSDB - RN.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ções anteriores meu voto foi MsimM. Ex.I. a palavra.

O SR. GILVAN FREIRE (PSB - PB. Sem revi- O SR. ROLAND LAVIGNE (PFL- BA. Sem re-
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- visão do orador.) - Sr. Presidente, na última vota-
rior, meu voto foi MsimM. ção, meu voto foi Msim

M
.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Escla- O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, só
raço ao Plenârio que foi encaminhado à Mesa nova uma votação não seria melhor para o Plenârio.
redação para o requerimento de destaque do Depu- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É, mas
tado Gerson Peres no seguinte teor: a votação é nominal, no painel.

Senhor Presidente, O SR. GERSON PERES - Uma só?
Requeremos, nos termos regimentais, desta- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Haverá

que para supressão da expressão: Mvedada a utiliza- esta e mais uma votação.
ção da fórmula genérica 'revogam-se as disposições Repito: quem quiser manter as expressões
em contrário', constante do art. 92, do PLC n2 123189 vota MsimM, quem quiser suprimir as expressões vota
e da expressão 'mediante indicação expressa do dis- MnãoM.
positivo revogado', constant~ do inciso 11 do art. 12
do mesmo Projeto de Lei Complementaf.

Sala das sessões, 13 de janeiro de 1998.
Gerson Peres; Vice-Ifder do PPB; Inocêncio

Oliveira, Uder do PFL; Nilson Gibson, PSB; Dumo
Pisaneschi, Vice-líder do PTB; Marcelo Deda, Vice
líder do Bloco Parlamentar PTIPDTIPCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Isto é o
que será votado.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.· a palavra.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como co
autor dessa emenda de redação, junto com os n0

bres Deputados Gerson Peres e Marcelo Déda, te
nho a dizer que V. Ex.1 traduziu exatamente o que
desejamos.
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O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi- ,Sra. Oeputa~. queiram selecionar os seus
são do orador.) - Sr. Presidente, os progressistas " votos. , , .
votam ·não·~ , asSUi. Deputados que se encontram nas ban-

O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do cadu' qutilram acionar o botlo preto do painel até
orador.) - Sr. Presidente, o PL vota ·não·. qUlu luzes do posto .e apaguem. (Pausa).

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP, Sem . " O procedimento é o mesmo nos postos avul-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota 101: reglltrar código de votaçloj selecionar o voto e
·não·. . apertar o botA0 preto.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem " Os Sra. Oeputados que nlo registraram os
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota, , seus VOtOI queiram fazê-lo nOl postOl'avult.:>s. '
·não·. O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou ler' Presidente. peço' apalavra pela ord~rT1~-.'
novamente o que vamos votar: O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Requeremos, nos termos regimentais. Ex' a palavra.
destaque para supressão da expréSsão ' O ,SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
•.•.vedada a utilização da fórmula genérica ,(PSOB - SP. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi-
'Revogam-se as disposições em contrário'·, dente. ,o PSOB vota ·não·.
constante do art. 9º do Projeto de Lei Com- O SR. INOclNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
plementar n2 123189, e da expressão ·me- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente., o PFL re-
diante indicação expressa do dispositivo ·re:.. ..' , comenda o voto ·não·. '
vogado·, constante do inciso 11 do art. 12 do O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
mesmo projeto de lei complementar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB

Assinam os Líderes Inocêncio Oliveira, do PFL; vota ·não·.
Duilio Pisaneschi, do PTB; Nilson Gibson, do PSB; O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
Marcelo Déda, do PT; e Gerson Peres, do PPB. revisão do orador.) - Sr. Presidente, ri Pártido Tra-

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- balhista Brasileiro vota ·não·.
te, pela ordem. O SR. MARCELO DÉDA (BlocoIPT - SE. Sem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.' revisão do orador.) - Sr. Preside~te, a Oposição
ex- a palavra. vota ·não·.

O SR.' INOCêNCiO OLIVEIRA (PFL - PE. '. O SR. ANTONIO CARLOS .P~NNUNZIO
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pediria a (PSDB - SP. sem revisão do orador.) - Sr. 'Presi-
V. ex- que acrescentasse o nome do nobre Deputa- dente, o PSDB vota ·não·.
do Marcelo Déda por uma questão de justiça, pois S. O SR. INOcêNCIO OliVEIRA (PFL - PE.
Ex' participou diretamente dos entendimentos. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou re- da Frente Liberal recomenda o voto ·não·.
petir o nome do Deputado Marcelo Déda como autor O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
do destaque. Deputados, haverá mais uma votação nominal. Por-

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, pela' tanto, peço a todos que permaneçam em plenário.
ordem. A SRA. SIMARA ELLERY - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V., peço a palavra pela ordem~

ex- a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
O SR. MARCELO DéDA (BlocoIPT - SE. sem. Ex' a palavra.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, já assinei. É' A SRA. SIMARA ELLERY (BIocoIPMDB - BA.
uma autoria simbólica. É uma autoria coletiva, inclu- Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
sive com a participação de V. Ex' como maestro. vota ·não·.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi- ' O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
dêneia solicita a todos os Srs. Deputados que to- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
mem os seus lugares a fim de ter início a votação Socialista Brasileiro vota ·não·..
pelo sistema eletrônico. O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-

as Srs. Deputados que ~e encontram nas ban- são do orador.) '"" Sr. Presidente, o Partido Progres-
cadas queiram registrar os seus códigos de votação. sista Brasileiro recomenda o voto ·não·.
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o SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
vota "não".

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem
revisão do orador.)' - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "não".

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro recomenda o voto "não".

O SR. MARCONI PEF1ILLO (PSOB - GO. $em
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota
"não".

A SRA. SIMARA ELLERV (BlocoIPMOB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMOB
vota "não" e a Liderança do Partido pede aos. Depu
tados que fazem parte do BlocolPMOB que venham
ao plenário.

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "não".

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL re-
comenda o voto "não". <#

O SR. JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. JOSÉ BORBA (PTB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, registrei o voto' "sim",
mas quero fazer a correção: meu voto é "não".

O SR. GERMANO RIGOrrO (BlocoIPMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
fazer uma retificação: votei "sim", mas meu voto é
"não".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSOB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSOB vota "não".

O SR. FERNANDO ZUPPO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExB a palavra.

O SR. FERNANDO ZUPPO (Bloco/POT - SP.
Sem revisão do o~dor.) - Sr. Presidente, quero alte
rar meu voto para "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não, Deputado.

O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMOB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMOB
vota "não" e solicita aos seus Parlamentares que
compareçam ao plenário, pois teremos mais uma vo
tação.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL re
comenda o voto "não" e pede a seus Parlamentares
que permaneçam em plenário para que possamos
concluir a votação dessa importante matéria. Tere
mos ainda mais uma votação nominal pelo sistema
eletrônico. Nesta votação, o PFL recomenda o voto
"não".

O SR. ARLINDO VARGAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExB a palavra.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero corrigir
meu voto, que é "não".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExB a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSOB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSOB vota "não" e recomenda aos Srs.
Parlamentares que permaneçam em plenário, pois
teremos mais uma votação nominal.

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem·
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro vota "não".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSOB vota "não" e solicita aos seus Parla
mentares que venham ao plenário. Haverá ainda a
última votação nominal.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra:
balhista Brasileiro recomenda o voto "não" e. este
Parlamentar também vota "não".

O SR. UBIRATAN AGUIAR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExB a palavra.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSOB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para efeito de
registro, nas duas votações anteriores, meu voto foi
"sim".
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o SR. ANTONIO BALHMANN (PPS - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primei
ra votação, meu voto foi "sim".

O SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores meu voto foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
mais uma vez aos Srs. Deputados que permaneçam
em plenário, porque teremos mais uma votação no
minal.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.· a palavra.

O SR. INOC~oNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL re
comenda o voto "não". V. Ex.· pode encerrar a vota
ção, pois todos os partidos já votaram.

o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar.

Todos já votaram?
O SR. L1NDBERG FARIAS - Sr. Rresidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex.· a palavra.
O SR. L1NDBERG FARIAS (PSTU - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo corrigir
meu voto. É "não".

A SRA. ELCIONE BARBALHO (Bloco/PMDB
- PA. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
nas duas votações anteriores meu voto foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
aos Srs. Deputados que permaneçam 'em Plenário,
a fim de votarem em suas bancadas. Os outros oDe
putados estão esperando há muito tempo.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.· a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".

O SR. MARCOS VINrCIUS DE CAMPOS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (~J1ichel Temer) - Tem V.
Ex.· a palavra.

O SR. MARCOS VINrCIUS DE CAMPOS (PFL
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, para
que não pairem dúvidas, meu voto é "não". Creio
que no painel ficou registrado o voto "sim".

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.· a palavra.

O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB' - PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, para efeito admi
nistrativo, nas duas votações anteriores, meu voto é
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação. Todos votaram? (Pausa.)

Srs. Deputados, permaneçam em Plenário. Va
mos votar de uma única vez. Na próxima votação
darei um prazo curtfssimo de dez minutos. Quem
perder, perdeu.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.·oa palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presi'dente, o PSDB vota
"não".

O SR. MARCELO DÉDA (BlocolPT - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Pre~idente, a Oposição
vota "não". r

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

O SR. ARLINDO VARGAS - Sr. Presidente,
, peço a'palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.· a palavra.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - AS. Sem
revisão do orador.) _o Sr. Presidente, fiz uma corre
ção em tempo. O meu voto é "não".

O SR. FRANCISCO HORTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.· a palavra.

O SR. FRANCISCO HORTA (PFL - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, o meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Michél Temer) - Pois
não, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio
o resultado da votação.

VOTARAM:
Sim: 10
Não: 408
Abstenções: 10
Total: 428
REJEITADAS.
Ficam suprimidas as expressões.
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VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE
PUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PMDB - NÃO
Elton Rohnelt - PFL - NÃO
Francisco Rodrigues - PTB - NÃO
Luciano Castro - PSDB - NÃO
Lufs Barbosa - PSDB - NÃO
Salomão Cruz - PSDB - Não

Amapá

Antônio Feijão - PSDB - NÃO
Fátima Pelaes - PSDB - NÃO
Murilo Pinheiro - PFL - NÃO
Raquel Capiberibe - PSB - NÃO
Sérgio Barcellos ....: PFL - NÃO
Valdenor Guedes - PPB - Não

Pará

Anivaldo Vale - PSDB - NÃO
Antônio Brasil- Bloco - PMDB - NÃO
Asdrubal Bentes - Bloco - PMDB - NÃO
Benedito Guimarães - PPB - NÃO
Elcione Barbalho - Bloco - PMDB - NÃO
Geraldo Pastana - BloCo - PT - NÃO
Gerson Peres - PPB - NÃO
Giovani Queiroz - Bloco - PDT - NÃO
José Priante - Bloco - PMDB - NÃO
Mário Martins - Blcco - PMDB - NÃO
Nfcias Ribeiro - PSDB - NÃO
Otávio Rocha - PSDB - NÃO
Paulo Rocha - Bloco - PT - NÃO
Raimundo Santos - PFL - NÃO
Socorro Gomes - Bloco - PCdoB - NÃO

.Vic Pires Franco - PFL - NÃO

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB - NÃO
Arthur Virgrtio - PSDB - NÃO
Euler Ribeiro - PFL .!.. NÃO
João Thome Mestrinho - Bloco - PMDB - NÃO
José Melo - PPB - NÃO
Luiz Fernando - PPB - NÃO
Paudemey Avelino - PFL - Não

Rond6nla

Emerson Olavo Pires - PSDB - NÃO
Euripedes Miranda - Bloco - PDT - NÃo
Expedito Júnior - PFL - SIM
Marinha Raupp - PSDB - NÃO
Moises Bennesby - PSDB - Abstenção
Oscar Andrade - PFL - NÃO
Silvernani Santos - PFL - Não

Acre

Carlos Airton - PPB - NÃo
Celia Mendes - PPB - NÃO
Chico Brfgido - Bloco - PMDB - NÃO
Emilio Assrnar - PPB - NÃO
João Tota - PPB - NÃO
Regina Lino - Bloco - PMDB - Não

Tocantins

Antonio Jorge - PFL - NÃO
Darci Coelho - PFL - NÃO
Dolores Nunes - PFL - NÃo
Freire Junior - Bloco - PMDB - SIM
João Ribeiro - PFL - NÃO
Osvaldo Reis - PPB - SIM
Paulo Mourão - PSDB - NÃO

Maranhão

Alberico Filho - Bloco PMDB - NÃO
Antonio Joaquim ,4\raujo - PL - NÃO
Casar Bandeira - PFL - NÃO
Costa Ferreira - FPL - NÃO
Eliseu Moura - PL - NÃO
Haroldo Saboia - Bloco - PT - NÃO
Jayme Santana - PSDB - NÃO
Magno [\acelar - PFL - NÃO
Marcia Marinho - PSDB - NÃO
Mauro Fecury - PFL - NÃO
Nan Soúza - PFL - NÃO
Pedro Novais - Bloco - PMDB - SIM
Sebastião Madeira - PSDB - Não

ceará

Antonio Balhmann - PPS - SIM
Antonio dos Santos - PFL - NÃo
AmonBezerra-PSDB-NÃO
Edson Silva - PSDB - NÃO
Gonzaga Mota - Bloco - PMDB - NÃO
José Unhares - PPB - NÃO
José Pimentel- Bloco - PT - NÃO
Leonidas Cristino - PPS - NÃO
Nelson Otoch - PSDB - NÃO
Pimentel Gomes - PPS - NÃO
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - NÃO
Romel Feijó - PSDB - NÃO
Ubiratan Aguiar - PSDB - NÃo
Vicente Arruda - PSDB - Não

Plaur

Ari Magalhães - PPB - NÃO
B. Sá - PSDB - NÃO
Ciro Nogueira - PFL - Abstenção
Felipe Mendes - PPB - NÃO
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Heraclito Fortes - NÃO
João Henrique - Bloco - PMDB - NÃO
Julio Cesar - PFL - NÃO
Mussa Demes - PFL - Não

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - Bloco - PMDB - NÃO
Augusto Viveiro - PFL - NÃO
Betinho Rosado - PFL - NÃO
Carlos Alberto - PSDB - NÃO
Cipriano Correia - PSDB - NÃO
Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB - NÃo
João Faustino - PSDB - NÃO
Ney Lopes - PFL - NÃO

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - NÃO
Alvaro Gaudêncio Neto - PFL - NÃO
Armando Abilio - Bloco - PMDB - NÃO
Efraim Morais - PFL - NÃO
Enivaldb Ribeiro - PPB - NÃO
Gilvan Freire - PSB - NÃO
Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB - Abs-

tenção
José Aldemir - Bloco - PMDB - NÃO
José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - NÃO
Roberto Paulino - Bloco - PMDB - NÃO
Wilson Braga - PSDB - Não

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - NÃO
Alvaro Ribeiro - PSB - NÃO
Fernando Ferro - Bloco - PT - NÃO
Fernando Lyra - PSB - NÃO
Gonzaga Patriota - PSB - NÃO
Humberto Costa - Bloco - PT - NÃO
Inocêncio Oliveira - PFL - NÃO
João Colaço - PSDB - NÃO
José Chaves - Bloco - PMDB - NÃO
José Jorge - PFL - NÃO
José Mendonça Bezerra - PFL - NÃO
Luiz Piauhylino - PSDB - NÃO
Mendonça Filho - PFL - NÃO
Nilson Gibson - PSB - NÃO
Osvaldo Coelho - PFL - NÃO
Pedro Correa - PPB - NÃO
Ricardo Heraclio'- PSB - NÃO
Severino Cavalcanti - PPB - NÃO
Silvio Pessoa - Bloco - PMDB - NÃO
Vicente André Gomes - PSB - NÃO
Wilson" Campos - PSDB - NÃO
Wolney Queiroz - Bloco - PT Não

Alagoas

Augusto Farias - PFL - NÃO
Benedito de Lira - PFL - NÃO
Ceci Cunha - PSDB - NÃO
Fernando Torres - PSDB - NÃO
José Thomaz Nonô - PSDB - NÃO
Moacyr Andrade - PPB - NÃO
Pedro Luis Albuquerque - PFL - Não

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - NÃO
Bosco França - PMN - NÃO
Carlos Magno - PFL - NÃO
Marcelo Déda - Bloco - PT - NÃO
Messias Gois - PFL - NÃO
Pedro Valadares - PSB - Não

Bahia

Alcides Modesto - Bloco - PT - NÃO
Aroldo Cedraz - PFL - NÃO
Cláudio - Cajado - PFL - NÃO
Colbert Martins - PPS - NÃO
Coriolano Sales - Bloco - PDT - NÃO
Domingos Leoneli - PSB - NÃO
Eujacio Simões - PL - NÃO
Felix Mendonça - PTB - NÃO
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - NÃO
Haroldo Lima - Bloco - PCdoB - NÃO
Jaime Fernandes - PFL - NÃO
Jairo Azi - PFL - NÃO
Jairo Carneir0 - PFL - NÃO
João Almeida - PSDB - NÃO
João Leão - PSDB - NÃO
Jonival Lucas - PFL - NÃO
José Carlos Aleluia - PFL - NÃO
José Lourenço - PFL - NÃO
Leur Lomanto - PFL - NÃO
Luis Eduardo - PFL - NÃO
Luiz Alberto - Bloco - PT - NÃO
Luiz Braga - PFL - NÃO
Luiz Moreira - PFL - NÃO
Manoel Castro - PFL - NÃO
Nestor Duarte - PSDB - NÃO
Pedro lrujo...,.. Bloco'- PMDB - NÃO
Prisco Viana - PPB - Abstenção
Roberto Santos - PSDB - NÃO
Rolando Lavigne - PFL - NÃO
Sergio Carneiro - Bloco - PDT - NÃO
8everiano Alves - Bloco - PDT - NÃO
Simara Ellery - Bloco - P.MDB - NÃO
Ursicino Queiroz - PFL - Não

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - NÃO
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Aécio Neves'- PSOB - NÃO
Antônio do Valle - Bloco - - PMOB - NÃO
Armando Costa - Bloco - PMOB - NÃO
Bonifácio de Andrade - PSOB - NÃO
Carlos Melles - PFL - NÃO
Oanilo de Castro - PSOB - NÃO
Elias Murad - PSOB - NÃO
Eliseu Resende - PFL - NÃO
Genésio Bemardino - Bloco - PMOB - NÃO
Herculano Anghinetti - PPB - NÃO
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - NÃO
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Abstenção
Israel Pinheiro - PTB - NÃO
Joana Dare - Bloco - PT - NÃO
João Fassarella - Bloco - PT - NÃO
José Rezende - PPB - NÃO
José Santana de Vasconcellos - PFL - NÃO
Lael Varella - PFL - NÃO
Leopoldo BeSsone - PTB - NÃO
Mareio Reinaldo Moreira - PPB - NÃO
Mario de Oliveira - PPB - NÃO
Maurício Campos - PL - NÃO
Mauro Lopes - Bloco - PMOB - NÃO
Mareio Rodrigues - PSOB - SIM
Neif Jabur - Bloco - PMOB - NÃO
Nilmario Miranda - Bloco - PT - NÃO
Odelmo Leão - PPB - NÃO
Paulo Delgado - Bloco - PT - NÃO
Paulo Heslander - PTB - NÃO
Philernon Rodrigues - PTB - NÃO
Raul Belém - PFL -NÃO - ,. ,
'Roberto Brà~;- PSOB - NÃO
Romal Anizio - PPB - NÃo
Ronaldo Perim - Bloco - PMOB - NÃo
Sandra Starling - Bloco - PT - NÃO
Saraiva Felipe - Bloco - PMOB - NÃO
8ergio Mirarldá - Bloco - PCdoB - NÃO
SUas Brasileiro - Bloco - PMOB - NÃO
Silvio Abreu - Bloco - POT - NÃo
Tilden Santiago - Bloco - PT - NÃO
Vittorio Medioli - PSOB - NÃO
Wagner Del Nascimento - PPB - NÃO
laire Rezende - Bloco PMOB - Não

Eapfrito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMOB - NÃO
Etevalda Grassi de Menezes - Bloco - PMOB

Não
Feu Rosa - PSOB .:. NÃO
Luiz Buaiz - PL - NÃO
Rita Camata - Bloco - PMOB - NÃO
Roberto Valadão - Bloco - PMOB - Não

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - NÃO
Aldir Cabral- PFL - NÃO
Alexandre Cardoso - PSB - NÃO
Alexandre Santos - PSOB - NÃO
Arolde de Oliveira - PFL - NÃO
Candinho Mattos - PSOB - NÃO
Carlos Alberto Campista - PFL - NÃO
Carlos Santana - Bloco - PT - NÃO
Cidinha Campos - Bloco - POT - NÃO
Eurico Miranda - PPB - NÃO
Femando Gabeira'- PV - NÃO
Femando Gonçalves - PTB - NÃO
Femando Lopes - Bloco - POT - NÃO
Francisco Silva - PPB - NÃO
Itamar 8erpa - PSOB - NÃO
Jair Bolsonaro - PPB - NÃO
Jandira Feghali - Bloco - PCdoB - NÃO
João Mendes - PPB - NÃO
Jorge Wilson - Bloco - PMOB - NÃO
José Carlos Cotinho - PFL - NÃO
José Egydio - PFL - NÃO
Laprovita Vieira - PPB - NÃO
Laura Cameiro - PFL - NÃO
Uma Netto - PFL - NÃO
Undberg Farias - PSTU - Abstenção
Maria da Conceição Tavares - Bloco - PT-

NÃO
Milton Temer - Bloco - PT - NÃO
Miro Teixei,,ª -:: Bloco - POT - NÃO
Moreirii'Franco- Bloco - PMOB - NÃO
Noel de Oliveira - Bloco - PMOB - NÃO
Osmar.Leitão"': PPB - NÃO
Paulo Feij6 - PSOB - NÃO
Paulo Nascimento - PPB - NÃO
Roberto Campos - PPB - NÃO
Ronaldo Cézar Coelho - PSOB - NÃO
Ronaldo Santos - PSOB - NÃO
Rubem Medina - PFL - NÃO
Sérgio Arouca - PPS - NÃO
Simão 8essim - PPB - NÃO
Vane$Sa Felipe - PFL - Não

São Paulo

Alberto Goldman - PSOB - NÃO
Aldo Rebelo - Bloco - PCdoB - NÃO
Almino Affonso - PSB - NÃO
Aloysio Nunes Ferreira - PSOB - Abstenção
Antônio Carlos Pannunzio - PSOB - NÃO
Arlindo Chinaglia - Bloco - PT - NÃO
Amaldo Faria de Sá - PPB - NÃO
Amaldo Madeira - PSOB - NÃO
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Ary Kara - PPB - NÃO
Carlos Nelson - Bloco - PMDB - Abstenção
Celso Russomanno - PPB - NÃO
Couraci Sobrino - PFL - NÃO
Cunha Bueno - PPB - NÃO
Cunha Lima - PPB - NÃO
Dalila Figueiredo - PSDB - NÃO
De Velasco - Bloco - Prona - Não
Delfim Netto - PPB - NÃO
Duilio Pisaneschi - PTB - NÃO
Edinho Araújo - Bloco - PMDB - NÃO
Eduardo Coelho - PSDB - NÃO
Eduardo Jorge - Bloco - PT - NÃO
Fernando Zuppo - Bloco - PDT - SIM
Franco Montoro - PSDB - NÃO
Hélio Bicudo - Bloco - PT - NÃO
Hélio Rosas - Bloco - PMDB - NÃO
Ivan Valente - Bloco - PT - NÃO
Jair Meneguelli - Bloco - PT - NÃO
João Mellão Neto -,PFL - NÃO
João Paulo - Bloco - p'T - Abstenção
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - NÃO
José Aníbal- PSDB - NÃO
José Augusto - PPS - NÃO
José Coimbra - PTB - NÃO
José de Abreu - PSDB - NÃO
José Genoíno - Bloco - PT - NÃO
José Machado - Bloco - PT - NÃO
José Pinotti - PSB - SIM
Jurandyr Paixão - PPB - NÃO
Koyu lha - PSDB - NÃO
Luciano Zica - Bloco - PT - NÃO
Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco - PT - NÃo
Luiz Gushiken - Bloco - PT - NÃO
Luiz Máximo - PSDB - NÃO
Maluly Netto - PFL - Abstenção
Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB - NÃO
Marcos Vinicius de Campos - PFL - SIM
Marta Suplicy - Bloco - PT - NÃO
Michel Temer - Bloco - PMDB - Abstenção-

(art. 17 § 12 do RICD)
Nelson Marquezelli - PTB - NÃO
Pedro Yves - PPB - NÃO
Ricardo Izar - PPB - NÃO
Robson Tuma - PFL - NÃO
Sílvio Torres - PSDB - SIM
Teima de Souza - Bloco - PT - NÃO
Tuga Angerami - PSOB - NÃO
Ushitaro Kamia - PPB - NÃO
Vadão Gomes - PPB - NÃO
Valdemar Costa Neto - PL - NÃO
Vicente Cascione - PTB - NÃO

Wagner Rossi - Bloco - PMDB - NÃO
Wagner Salustiano - PPB - NÃO
Welson Gasparini - PSDB - NÃO
Zulaiê Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PSDB - NÃO
Gilney Viana - Bloco - PT NÃO
Murilo Domingos - PTB - NÃO
Pedro Henry - PSDB - SIM
Rodrigues Palma - PTB - NÃO
Rogério Silva - PFL - NÃO
Tete Bezerra - Bloco - PMDB - NÃO
Welinton Fagundes - PL - Não

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - NÃO
Benedito Domingos - PPB - NÃO
Chico Vigilante - Bloco - PT - NÃO
Jofran 'Frejat - PPB - NÃO
Maria Laura - Bloco - PT - NÃO
Osório Adriano - PFL - NÃO
Wigberto Tartuce - PPB - Não

Goiás

Aldo Arantes - Bloco - PCdoB - NÃO
Carlos Mendes - Bloco - PMDB - NÃO
Marconi Perillo - PSDB - NÃO
Pedro Canedo - PL - NÃO
Pedro Wilson - Bloco - PT - NÃO
Vilmar Rocha - PFL - NÃO
Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD - Não

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - PSDB - NÃO
Flávio Derzi - PPB - NÃO
Marçal Filho - PSDB - NÃO
Marilu Guimarães - PFL - NÃO
Marisa serrano - PSDB - NÃO
Nelson Trad - PTB - NÃO
Oscar Goldoni - Bloco - PMDB - NÃO
Saulo Queiroz - PFL - Não

Paraná

Abelardo Lupion - PFL - NÃO
Alexandre Ceranto - PFL - NÃO
Antônio Ueno - PFL - NÃO
Basílio Villani - PSDB - NÃO
Chico da Princesa - PTB - NÃO
Dilceu Sperafico - PPB - NÃO
Djalma de Almeida César - Bloco - PMDB 

NÃO
Fernando Ribas'Carli - PPB - NÃO
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Flávio Ams - PSDB - NÃO
João Iensen - PPB - NÃO
José Borba - PTB - SIM
José Janene - PPB - NÃO
Luciano Pizzatto '- PFL - NÃO
Luiz Carlos Hauly - PSDB - NÃO
Maurício Requião - Bloco - PMDB - NÃO
Nedson Micheleti - Bloco - PT - NÃO
Nelson Meurer - PPB - NÃO
Paulo Bemardo - Bloco'!... PT - NÃO
Paulo Cordeiro - PFL - NÃO
Renato Johnsson - PSDB - NÃO
Ricardo Barros - PPB - NÃO
Ricardo Gomyde - Bloco - PCdoB - NÃO
Valdomiro Meger - PFL - Não

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco - PMDB - NÃO
Dércio Knop - Bloco - PDT - NÃO
Edinho Bez - Bloco - PMPJ3.:7 NÃO
Edison Andrino - Bloco - PMOB - NÃO
Hugo Biehl- PPB - NÃO
João Pizzolatti - PPB - NÃO
José Carlos Vieira - PFL - NÃO
Mario Cavallazzi - PPB - NÃO"
Milton Mendes - Bloco - PT - NÃO
Neuto de Conto - Bloco - PMDB - NÃO
Paulo Bauer - PFL - NÃO
Paulo Gouvea - PFL - NÃO
Serafim Venzon - Bloco - PDT - NÃo
Valdir Colatto - Bloco - PMDB - NÃO
Vania dos Santos - Bloco - PT - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco - PT - NÃO
Adroaldo Streck - PSDB - NÃO
Adylson Motta - PPB - NÃO
Airton Dipp - Bloco - PDT - NÃO
Arlindo Vargas - PTB - SIM
Augusto Nardes - PPB - NÃO
Carlos'Cardi"""- Bloco - PDT - NÃO
Darcisio Perondi - Bloco - PMDB - NÃO
Esther Grossi - Bloco - PT - NÃO '
Ezidio Pinheiro - PSDB - NÃO
Fetter Junior - PP8 - NÃO
Germano Rigotto - Bloco - PMDB - SIM
Jair Soares - PPB - NÃO
Jarbas Lima - PPB - NÃO
Luis Roberto Ponte - Bloco - PMDB - NÃO
Luiz Mainardi - Bloco - PT - NÃO
Matheus Schmidt - Bloco - PDT - NÃO
Miguel Rossetto - Bloco - PT - NÃO
Nelson Harter - Bloco - PMDB - NÃO

Nelson Marchezan - PSDB - NÃO
Odacir Klein - Bloco - PMDB - NÃO
Osvaldo Biolchi - PTB - NÃO
Paulo Paim - Bloco - PT - NÃO
Paulo Ritzel- Bloco - PMDB - NÃO
Renan Kurtz - Bloco - PDT - NÃO
Valdeci Oliveira - Bloco - PT - SIM
Waldomiro Fioravante - Bloco - PT - NÃO
Wilson Cignachi - Bloco - PMDB - NÃO
Veda Crusius - PSDB - Não
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorro

go a sessão por uma hora.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Desta

que de bancada para votação em separado do art.
18 e seu parágrafo único, nos seguintes termos:

Na forma do disposto no art. 161, inciso I do
Regimento Intemo desta Casa, requeremos a Vossa
Excelência destaque para votação em separado do
art. 18 e seu parágrafo, ú'1!Co, constante do Substitu
tivo do Senado Federal ao Projeto de Lei Comple
mentar nSl 123-F/1989.

Sala das Sessões, 8 de janeiro de 1998. - As
sina o Deputado Gerson Peres - Vice-Líder do
PPB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o dispositivo destacado:

-Art. 18. As Mesas da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal e do Congresso Nacional nega
rão tramitação às proposições elaboradas em desa
cordo com a presente Lei Complementar.

Parágrafo único. As Mesas mencionadas vela
rão pela estrita conformidade da redação final das
matérias aprovadas aos preceitos desta Lei Comple
mentar.-

O SR. ROBERTO ROCHA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - TemV.
Ex.1 a palavra.

O SR. ROBERTO ROCHA (PSDB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, o meu voto é -não-o

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra o Sr. Deputado Gerson Peres, para encami
nhar a votação.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) \- Serei breve, Sr. Presidénte. Tal
dispositivo não pode subsistir nessa lei, porque a
Mesa já tem seus poderes regimentais amplos para
avaliar processos.
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Com todo o respeito que devoto à formação ju
rídica e democrática do atual Presidente desta Casa
e da Mesa, não se trata de um argumento de ordem
pessoal, mas de um argumento de ordem geral.
Esse dispositivo amplia não somente o que já está
inserido no Regimento, por issoITÍesmo toma-se
desnecessário nessa lei.

Não podemos ficar com esse dispositivo e mais
as normas regimentais, impossibilitando até, no futu
ro, diante de situações que venham a surgir, o recur
so indispensável que o Deputado dispõe para buscar
no Plenário a soberana decisão para matéria que o
preocupa ou que ele julga ter direito. De forma que
peço aos meus colegas que apóiem esse destaque,
,que é salutar e aperfeiçoa a lei que ora estamos vo-
tando.

O SR. NILTON BAIANO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.- a,palavra.

O SR. NILTON BAIANO (PPB - ES. sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na última votação o
meu voto foi -não-.

O SR. LUIZ DURÃO (PFL ~ ES. sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na última votação o
meu voto foi -não-.

O SR. JOÃO COSER - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.- a palavra.

O SR. JOÃO COSER (BlocolPT - ES. sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é -não-.

O,SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. LUIZ BUAIZ (PL ;... ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PL vota -não-.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota pela re
tirada do 6rt. 18 e seu parágrafo único e subscreve
os argumentos aduzidos pelo nobre e ilustre Deputa
do Gerson Peres.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro vota -não-.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, os progressistas
votam -não-o

OSR. MARCELO DI!DA (BlocolPT - SE. sem
revisão do orador.) ";"Sr. Presidente, o Regimento In
terno da Casa - equero crer que do mesmo modo o

..do Senado da República e o Regimento Comum 
estabelece que é competência da Presidência deter-

minar o arquivamento de proposição que não estiver
nos termos regimentais, na forma do que dispõe o
art. 137, que não estiver devidamente formalizado' e
~mtermos.

, O Regimentojá encontróu SôlüÇão para aque
las proposições que estão flagrantemente contra as
regras pertinentes previstas no Regimento, e agora
também previstas na lei complementar. Ocorre que
os Parlamentares poderão, no caso, oferecer recur
so à decisão da Presidência, e na forma como se
encontra redigida na lei, a decisão da Mesa é irre
corrível.

Nesse sentido, para preservar o trabalho da
Mesa e também o direito dos Parlamentares que são
autores de proposição, votamos a favor do destaque
para suprimir essa disposição, porque a matéria já
está bem contemplada no Regimento Interno das
respectivas Casas do Congresso.

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
-S'em revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota -não-, pela supressão.

O SR. WERNER WANDERER - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

r
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex.@ a palavra.
O SR. WERNER WANDERER (PFL - PRo

Sem r:evisão do orador. ) - Sr. Presidente, na vota
.ção anterior meu voto foi -não-.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.1 a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
denie, o PSDB vota -não-, pela supressão do art.
18.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, creio que
esse dispositivo é um exagero, até para as Mesas
da Câmara e do Senado Federal, 'incutlndc uma res
ponsabilidade às Mesas, que não devem ter. Por
isso, votamos -não-, pela retirada do dispositivo.

O PFL recomenda o voto -não-.
O SR. LUIS EDUARDO (PFL - BA. sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno recomenda o voto -não-.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.@ a palavra.
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o SR. MÁRIO NEGROMONTE (PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) ...;. Sr. Presidente, na v'>ta
ção anterior meu voto foi -não-.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
.Ex.i a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (BlocolPT - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota -não-.

O SR. ARACELY DE PAULA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.· a palavra.

O SR. ARACELY DE PAULA (PFL - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr..Presidente, na votação an
terior meu voto foi -não-.

O SR. ALBÉRICO CQRDEIRO (PTB - AL.
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior meu voto foi -não-.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.1I a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB vota "não-.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto -não-o

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota -não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
a todos os Srs. Deputados que tomem os seus luga
res, a fim de ter início a votação pelo sistema eletrô
nico.

Os Srs. Deputados qye se encontram nas ban
cadas "queiram registrar os seus códigos de votação;
queiram selecionar os seus votos, queiram acionar o
botão preto do painel até que as luzes do posto se
apaguem. Aqueles que não votaram em suas banca
das queiram fazê-lo nos postos avulsos.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.· a palavra.

'0 SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro recomenda a .,eus Deputados o voto
-não-o
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O SR. HERMES PARCIANELLO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENT.E (Michel Temer) - Tem V.
Ex.· a palavra.

O SR. HERMES PARCIANELLO (Bloco/PMDB
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para
efeito administrativo, desejo registrar que nas duas
votações anteriores a esta o meu voto é "não-.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não, Deputado Hermes Parcianello.

O SR. ARLINDO VARGAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.· a palavra.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão c;to orador.) - Sr. Presidente, o PTB - Partido
Trabalhista Brasileiro - recomenda o voto -não-.

O SR. MARQUINHO CHEDID - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)- Tem V.
Ex.1I a palavra.

O SR. MARQUINHO CHEDID (BlocoIPSD 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior o meu voto foi -não-.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.· a palavra..

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB recomenda o voto -não-.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto -não-o

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição recomenda o voto -não-.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB - Partido
Trabalhista Brasileiro - recomenda o voto -não-o

o O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto -não-.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB recomenda o voto -não-.

O SR. ERALDO TRINDADE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
E.x.· a palavra.

O SR. ERALDO TRINDADE (PPB - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para que conste



Roraima

Alceste Almeida - BIocoJPMDB - Não
Elton Rohnelt - PFL - Não
Francisco Rodrir;ues - PTB - Não
Luciano Castro - PSDB - Não
Luis Barbosa - PPB - Nãe·
salomão Cruz - fiSDB - Não

Amapá

Antônio Feijão - PSDB - Não
Eraldo Trindade - PPB - Não
Fátima Pelaes - PSDB - Não
Murilo Pinheiro - PFL ":"Não
Raquel Capiberibe - PSB - Não
Sérgio Barcellos - PFL - Não
Valdenor Guedes - PPB - Não
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da ata, registro que na primeira votação da tarde de O SR. JOSé CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
hoje meu voto é "sim"; na segunda, "não". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, é "não". Estive aqui todo o tempo, mas pelo visto
peço a palavra pela ordem. meu nome não saiu. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, peço a pa-
Ex.- a palavra. lavra pela ordem.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto do PSDB Ex.1 a palavra.
é "não". O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisão

O SR. MARCELO DéDA (BlocolPT - SE. Sem do orador.) - Sr. Presidente, realmente eu havia
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de me enganado. Meu voto era "não" e apareceu
Oposição está votando "não". "sim".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- não. Está retificado.
dente, o PSDB também vota "não". O SR. JOSé ANfBAL - Sr. Presidente, peço a

O SR. INOcêNCIO OUVEIRA (PFL - PE. . palavra pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
da Frente Liberal recomenda o voto "não". Ex.A a palavra.

O SR. OSMÂNIO PEREIRA - Sr. Presidente, O SR. JOSé ANfBAL (PSDB - SP. Sem revi-
peço a palavra pela ordem. . "',,", )..1" .são do orador.) - Sr. Presidente, com o PSDB, meu

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. voto é "não."
Ex.- a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PSDB _ MG. vai anunciar o resultado da votação.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota- VOTARAM:
ção anterior meu voto foi "não".' Sim: 03

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisão Não: 424
do orador.) - Sr. Presidente, nesta votação, tenho Abstenções: 08
a impressão. de que me enganei. Meu voto é Total:...•.......• 435
"não". Rejeitado.

O dispositivo foi suprimido.
A matéria retoma à Comissão de Constituição

e Justiça e de Redação para que se elabore a reda
ção do segundo turno.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE-
PUTADOS: -

O SR. PAULO LUSTOSA (BlocolPMDB - C~.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior e nesta meu voto é "não".

O SR. MARCELO DéDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.- a palavra.

O SR. MARCELO DéDA (BlocolPT - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

O SR. GONZAGA PATRIOTA' - Sr. Presiden
te, peço a Jlfalavra pe~ ordem.

O ·SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.- a palavra.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. President~, meu voto
é "não".

O SR. PAES LANDIM (PFL - Pl. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"não".
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Pará

Anivaldo Vale - PSDB - Não
Antônio Brasil- BlocolPMDB - Não
Asdrubal Bentes - BlocolPMDB - Não
Benedito Guimarães - PPB - Não
Elcione Barbalho - BlocolPMDB - Sim
Geraldo Pastana - BlocolPT - Não
Gerson Peres - PPB - Não
Giovanni Queiroz - BlocolPDT - Não
José Priante - BlocolPMDB - Não
Mario Martins - BlocolPMDB - Não
Nicias Ribeiro - PSDB - Não
Olavio Rocha - PSDB - Não
Paulo Rocha - BlocoIPT - Não
Raimundo Santos - PFL - Não
Socorro Gomes - BlocoIPCdoB - Não
Vic Pires Franco - PFL - Não

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB - Não
Arthur Virgilio - PSDB - Não
Átila Lins - PFL - Não
Euler Ribeiro - PFL - Não
João Thomé Mestrinho - BlocoIPMDB - Não
José Melo - PFL - Não
Luiz Fernando - PPB - Não
Paudemey Avelino - PFL - Não

Rondonla

Confúcio Moura - BlocoIPMDB - Não
Emerson Olavo Pires - PSDB - Não
Eurípedes Miranda - BIocoIPDT - Não
Expedito Júnior - PFL - Não
Marinha Raupp - PSDB - Não
Moisés Bennesby - PSDB - Abstenção
Oscar Andrade - PFL - Não
Silvernani Santos - PFL - Não

Acre

Carlos Airton - PPB - Não
Célia Mendes - PPB - Não
Chicão Brígido - BlocolPMDB - Não
EmOio Assrnar - PPB - Não
João Tota - PPB - Não
Regina Lino - BIocoIPMDB - Não

Tocantins

Antônio Jorge - PFL - Não
Darci Coelho - PFL - Não
Dolores Nunes - PFL - Não
Freire Júnior - BlocolPMDB - Não
João Ribeiro - PFL - Não
Paulo Mourão - PSDB ..:. Não

Udson Bandeira - BIocoIPMDB - Não

Maranhão

Alberico Filho - BlocolPMDB - Não
Antônio Joaquim Araújo - PFL - Não
César Bandeira - PFL - Não
Costa Ferreira - PFL - Não
Eliseu Moura - PL - Não
Haroldo Sabóia - Bloco/PT - Não
Jayme Santana - PSDB - Não
Magno Bacelar - PFL - Não
Márcia Marinho - PSDB - Não
Mauro Fecury - PFL - Não
Nan Souza - PFL - Não
Pedro Novais - Bloco/PMDB - Sim
Roberto Rocha - PSDB - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

ceará

Antônio Balhmann - PPS - Não
Antônio dos Santos - PFL - Não
Amon Bezerra - PSDB - Não
Edson Silva - PSDB - Não
Gonzaga Mota - BlocolPMDB - Não
Inácio Arruda - Bloco/PCdoB - Não
José Linhares - PPB - Não
José Pimentel- BlocolPT - Não
Leônidas Cristino - PPS - Nã()
Nelson Otoch - PSDB - Não
Pimentel Gomes - PPS - Não
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Não
Roberto Pessoa - PFL - Não
Rommel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não

Piauí

Ari Magalhães - PPB - Não
B. Sá - PSDB - Não
Ciro Nogueira - PFL - Abstenção
Felipe Mendes - PPB - Não
Heraclito Fortes - PFL - Não
Júlio César - PFL - Não
Mussa Demas - PFL - Não

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - BlocolPMDB - Não
Augusto Viveiros - PFL - Não
Carlos Alberto - PSDB - NãO
Cipriano Correia - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - BlocolPMDB - Não
João Faustino - PSDB - Não
Ney Lopes - PFL - Não
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Paraíba

Adauto Pereira - PFL - Não
Armando Abílio - Bloco/PMDB - Não
Efraim Morais - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPB - Não
Gilvan Freire - PSB - Não
Ivandro Cunha Lima - Bloco/PMDB - Não
José Aldemir - Bloco/PMDB - Não
José Luiz Clerot - Bloco/PMDB - Não
Roberto Paulino - Bloco/PMDB - Não

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - Não
Álvaro Ribeiro - PSB - Não
Fernando Ferro - BlocolPT - Não
Fernando Lyra - PSB - Não
Humberto Costa - Bloco/PT - Não
Inocêncio Oliveira - PFL - Não
João Colaço - PSB - Não
José Chaves - BlocoIPMDB=Não
José Jorge - PFL - Não
José Mendonça Bezerra - PFL - Não
Luiz Piauhylino - PSDB - Não
Mendonça Filho - PFL - Não
Nilson Gibson - PSB - Não
Osvaldo Coelho - PFL - Não
Pedro Corrêa - PPB - Não
Ricardo Heráclio - PSB - Não
Severino Cavalcanti - PPB - Não
Sílvio Pessoa - BlocolPMDB - Não
Vicente André Gomes - PSB - Não
Wilson Campos - PSDB - Não
Wolney Queiroz - Bloco/PDT - Não

Alagoas

Alberico Cordeiro - PTB - Não
Augusto Farias - PFL - Não
Benedito de Lira - PFL - Não
Ceci Cunha - PSDB - Não
Fernando Torres - PSDB - Não
José Thomaz Nono - PSDB - Não
Moacyr Andrade - PPB - Abstenção
Pedro Luís Albuquerque - PFL - Não

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Não
Bosco França - PMN - Não
Carlos Magno - PFL - Não
Marcelo Déda - BlocolPT - Não
Messias Góis - PFL - Não
Pedro Valadares - PSB - Não

Bahia

Alcides Modesto - BlocolPT - Não
Aroldo Cedraz - PFL - Não
Claúdio Cajado - PFL - Não
Colbert Martins - PPS - Não
Coriolano Sales - BlocolPDT - Não
Domingos Leonelli - PSB - Não
Eujácio Simões - PL - Não
Félix Mendonça - PTB - Não
Haroldo Lima - BlocolPCdoB - Não
Jaime Fernandes -PFL - Não
Jairo Azi - PFL - Não
Jairo Carneiro - PFL - Não
João Almeida - PSDB - Não
João Leão - PSDB - NãO
Jonival Lucas - PFL - Não
José Lourenço - PFL - Não
Leur Lomanto - PFL - Não
Luís Eduardo - PFL - Não
Luiz Alberto - BloeólPT - Não
Luiz Braga - PFL - Não
Luiz Moreira - PFL - Não
Manoel Castro - PFL - Não
Mário Negromonte - PSDB - Não
Nestor Duarte - PSDB - Não
Pedro lrujo - BlocolPMDB - Não
Prisco Viana - PPB - Abstenção
Roberto Santos - PSDB - Não
Roland Lavigne - PFL - Não
Sérgio Carneiro - BlocoIPDT - Não
Simara Ellery - Bloco/PMDB - Não
Ursicino Queiroz - PFL- Não

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Não
Antônio do Valle - BlocolPMDB - Não
Aracely de Paula - PFL - Não
Armando Costa - BlocolPMDB - Não
Carlos Melles - PFL - Não
Danilo de Castro - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - PFL - Não
Fernando Diniz - BlocolPMDB - Não
Francisco Horta - PFL - Não
Genésio Bernardino - BlocolPMDB - Não
Herculano Anghinetti - PPB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Não
Igrahim Abi-Ackel- PPB - Abstenção
Israel Pinheiro - PTB - Não
Joana Dare - BlocolPT - Não
João Fassarella - BlocolPT - Não
José Rezende - PPB - Não
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José Santana de Vasconcellos - PFL,- Não Francisco Silva - PPB.,.. Não
Lael Varella - PFL - Não Itamar Serpa - PSDB - Não
Leopoldo Bessone - PTB - Não Jair Bolsonaro - PPB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Não Jandira Feghali - BlocolPCdoB - Não
Mário de Oliveira -' PPB - Não João Mendes - PPB - Não
MaurícioCampõs·;;.: PL.,.. Não Jorge Wilson - Bloco/PMDS - Não
Mauro Lopes - Bloco/PMDB - Não José Carlos Coutinho - PFL - Não
Nárcio Rodrigues - PSDB - Não José Egydio - PFL - Não··
Neif Jabur - BlocolPMDB - Não Laprovita Vieira - PPB - Não
Nilmário Miranda - BIocO/PT - Não Laura Carneiro - PFL - Não
Odelrno Leão - PPB - Não Lima Neto - PFL - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Não Lindberg Farias - PSTU - Não
Paulo Delgado - BlocolPT - Não Milton Temer - BIocoIPT - Não
Paulo Heslander - PTB - Não Miro Teixeira - BlocoIPDT - Não
Philernon Rodrigues - PTB - Não Moreira Franco - BlocoIPMDB - Não
R&ul Belém - PFL - Não Noel de Oliveira - BlocolPMDB - Abstenção
Romel Anízio - PPB - Não Osmar L~itão - PPB - Não
Ronaldo Perim - BIocoIPMDB - Não Paulo Feijó - PSDB - Não
Sandra Starling - BlocoIPT - Não Paulo Nascimento - PPB - Não
Saraiva Felipe - BlocolPMDD - Não Roberto Campos - PPB .:.. Não
Sérgio Miranda - BlocolPCdoB - Não Ronaldo Santos - PSDB - Não
Silas Brasileiro - BIe>c<>PMDB - Não Sérgio Arouca - PPS - Não .
Sílvio Abreu - BlocoIPDT - Não Simão Sessirn - PPB - Não
Tilden Sâiltiago - BlocolPT - Não Vanessa Felippe - PFL - Não
Vittório Medioli - PSDB - Nãó São Paulo
Wagner do Nascimento - PPB - Não Alberto Goldman _ PSDB ..:. Não

Espírito Santo Aldo Rebelo - BlocolPCdoB - Não
Adelson Salvador - Bloco/PMDB - Não Almino Affonso - PSB - Não
Etevalda GrasSi de Menezes - BlocoIPMDB - Aloysio Nunes Ferreira - PSDB - Abstenção

Não . Antônio Carlos Pannunzio' - PSDB - Não
Feu Rosa - PSDB - Sim Arlindo Chinagia - BlocoIPT - Não
João Coser - Bloco - PT - Não Arnaldo Faria de Sá - PPB - Não
Luiz Buaiz - PL - Não Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Luiz Durão - PFL - Não Ary Kara - PPB - Não
Nilton Baiano - PPB - Não Carlos Nelson - BlocolPMDB - Não
Rita Camata - BlocolPMDB - Não Celso Russomanno - PPB - Não
Roberto Valadão - BlocoIPMDB - Não Corauci Sobrinho - PFL - Não

• Cunha Bueno - PPB - Não
Rio de Janeiro Cunha Lima - PPB - Não

Alcione Athayde - PPB - Não Dalila Figueiredo - PSDB - Não
Aldir Cabral- PFL - Não De Velasco - BlocolPRONA - Não
Alexandre Cardoso - PSB - Não Delfin Netto - PPB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Não Duilio Pisaneschi - PTB - Não
Arolde de .Oliveira - PFL - Não Edinho Araújo - BlocolPMDB - Não
Candinho Mattos - PSDB - Não Eduardo Coelho - PSDB - Não
Carlos Alberto Campista - PFL - Não Eduardo Jorge - BlocoIPT - Não
Carlos Santana - BlocolPT - Não Fausto Martello- .... PPB - Não
Cidinha Campos - BlocolPDT - Não Fernando Zuppo - BlocolPDT - Não
Eurico Miranda - PPB - Não Franco Montoro - PSDB - Não
Fernando Gabeira - PV - Não Hélio Bicudo - BlocolPT - Não
Fernando Gonçalves - PTB - Não Hélio Rosas - BlocolPMDB - Não
Fernando Lopes - BlocolPDT - Não .' Ivan Valente .... Bloco/PT ..... Não
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Jair Menegueli - BlocoIPT - Não Osório Adriano - PFL - Não
João Mellão Neto - PFL - Não Wigberto Tartuce - PPB - Não
João Paulo - BlocolPT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Não Goiás
José Augusto - PPS - Não Aldo Arantes - BlocolPCdoB - Não
José de Abreu - PSDB - Não Barbosa Neto - Bloco/PMDB - Não
José Genofno - Bloco/PT - Não Carlos Mendes - BlocolPMDB - Não
José Machado - BlocolPT - Não Jovair Arantes - PSDB - Não
Koyu lha - PSDB - Não Marconi Perillo - PSDB - Não
Lamartine Posella - PPB - Não Nair Xavier Lobo - BlocolPMDB - Não
Luciano Zica - BlocolPT - Não Orcino Gonçalves - BlocolPMDB - Não
Luiz Eduardo Greenhalgh - BlocolPT - Não Pedrinho Abrão - PTB - Não
Luiz Gushiken - BlocolPT - Não Pedro Canedo - PL - Não
Luiz Máximo - PSDB - Não Pedro wilson - Bloco/PT - Não
Maluly Neto - PFL - Não Rubens Cosac - Bloco/PMDB - Não
Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Não Vilrnar Rocha - PFL - Não
Marcos Vinfcius de Campos - PFL - Não Zé Gomes da Rocha - BlocolPSD - Não
Marquinho Chedid - Bloco/PSD - Não Mato Grosso do Sul
Marta Suplicy - BlocolPT - Não .._

., Michel Temer - BlocolPMDB _ Abstenção Dllso SperaflCO - PSDB - Nao
(Art.17 § 12 do RICO) Flávio Derzi - PPB - Não

Nelson Marquezelli - PTB _ Não Marçal Filho - PSDB - Não
Pedro Yves - PPB - Não Marilu Guimarães - PFL - Não
Ricardo Izar - PPB _ Não Marisa Serrano - PSDB - Não
Robson Tuma - PFL _ Não Nelson Trad - PTB - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não Oscar Goldoni - BlocolPMDB - Não
Sflvio Torres - PSDB _ Não Saulo Querioz - PFL - Não
Teima de Souza - BlocolPT - Não Paraná
Tuga Angerami - PSDB - Não .-
Ushitaro Kamia _ PSDB _ Não Abelardo Luplon ~ PFL - Nao_
Valdemar Costa Neto _ PL _ Não Alexa~dre Ceranlo - PF~ - Nao
Vicente Cascione _ PTB _ Não Antô~lo ~en~ - PFL - Nac:
Wangner Rossi _ Bloco/PMDB _ Não- Ba~nlo Vllla~1 - PSDB - Nao _
Wagner Salustiano _ PPB _ Não C~ICO da Pn"?esa - PTB - ~ao
Welson Gasparini _ PSDB _ Não D~lceu Speraf~ - PPB - Nao

DJalrna de Almeida César - Bloco/PMDB - Não
Mato Grosso Femado Ribas Carli - PPB - Não

Antônio Joaquim - PSDB - Não Flávio Ams - PSDB - Não
Gilney Viana - BlocolPT - Não Hermes Parcianello - Bloco/PMDB - Não
Murilo Domingos - PTB - Não João Iensen - PPB - Não
Pedro Henry - PSDB - Não José Borba - PTB - Não
Rodrigues Palma - PTB - Não José Janene - PPB - Não
Rogério Silva - PFL - Não Luciano Pizzatto - PFL - Não
Tete Bezerra - Bloco/PMDB - Não Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Welington Fagundes - PL - Não Maurfcio Requião - BlocolPMDB - Não

O· b-it Federal Nedson Micheleti - Bloco/PT - Não
IS o Nelson Meurer - PPB - Não

Agnelo Queiroz - BlocolPCdoB - Não Paulo Bemardo - BlocolPT - Não
Algusto Carvalho - PPS - Não Paulo Cordeiro - PFL - Não
Benedito Domingos - PPB - Não Renato Johnsson - PSDB - Não
Chico Vigilante - BlocoIPT - Não Ricardo Barros - PPB - Não
Jofran Frejat - PPB - Não Ricardo Gomyde - Bloco/PCdoB - Não
Maria Laura - BlocolPT - Não Valdomiro. Meger - PFL - Não



Janeiro de 1998 D~O DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 14 00799

Werner Wanderer - PFL - Não

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - BlocoIPMDB - Não
Dércio Knop - BlocolPDT - Não
Edinho Bez - BlocolPMDB - Não
Edison Andrino - BlocolPMDB - Sim
Hugo Biehl- PPB - Não
João Pizzolatti - PPB - Não
José Carlos Vieira - PFL - Não
Mário Cavallazzi - PPB - Não
Milton Mendes - BlocolPT - Não
Neuto de Conto - BlocolPMDB - Não
Paulo Bauer - PFL - Não
Paulo Gouvêa - PFl,. - Não
8erafim Venzon - BlocoIPDT - Não
Valdir Colatto - Bloco/PMDB - Não
Vânio dos Santos - BlocolPT - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - BlocolPT - Não
Adroalco Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPB - Não
Airton Dipp - BlocolPDT :... Não
Arlindo Vargas - PTB - Não
Augusto Nardes - PPB - Não
Carlos Cardinal- BlocolPDT - Não
Darcfsio Perondi - BlocolPMDB - Não
Esther Grossi - BlocolPT - Não
Ezfdio Pinheiro - PSDB - Não
Fetter Júnior - PPB - Não
Germano Rigotto - BlocolPMDB - Não
Jair Soares- PPB - Não
J~rbas Lima - PPB - Não
Lufs Roberto Ponte - BlocolPMDB - Não
Luiz Mainardi - BlocoIPT - Não
Matheus Schmidt - BlocolPDT - Não
Miguel Rossetto - BlocolPT - Não•Nelson Harter - BlocolPMDB - Não
Nelson Marchezan - PSDB - Não
Odacir Klein - Bloco/PMDB - Não
Osvaldo Biolchi - PTB - Não
Paulo Paim - BlocolPT - Não
Paulo Ritzel- BlocolPMDB - Não
Renan Kurtz - BlocolPDT - Não
Valdeci Oliveira - Bloco/PT - Não
Waldomiro Fioravante - BlocolPT - Não
Wilson Cignachi - BlocolPMDB - Não
Veda Crusius - PSDB - Não
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so

bre a Mesa e vai à publicação a seguinte Declaração
de voto

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Ni 1231F/DE 1989

Declaração de Voto

Votei contrariamente ao Projeto de Lei Comple
mentar n2 1231F, de 1989, por considerá-lo mal con
cebido, exageradamente detalhista e desnecessaria
mente extenso.

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1998. 
Deputado Prisco Viana.

O SR. WILSON BRAGA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.' a palavra.

O SR. WILSON BRAGA (PSDB - PB. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nesta votação vo
tei -não-, mas meu voto não foi registrado.

O SR. ROBERTO BRANT (PSDB - MG. 8em
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto nesta
votação foi -não-. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
deixa de apreciar o item 8 em virtude da retirada de
p~~tado .. Recurso n2 213197. (Trata~se daap~ia

ção preliminar do parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação à Proposta de Emenda
à Constituição n2 472-A/97).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

Apresentação de Proposições

Os Srs. Deputados que tenham proposições a
apresentar poderão fazê-lo. . .

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHO
RES:

NILSON GIBSON E OUTROS - Requerimento
ao Presidente da Câmara dos Deputados de realiza
ção de sessão solene em homenagem à Chesf pelo
transcurso do 5()ll aniversário de fundação.

NILSON GIBSON - Requerimento de informa
ções ao Ministério dos Transportes sobre desvio de
verbas e uso de avião e helicóptero de empresas pri
vadas pelo Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem - DNER.

Requerimento de informações ao Ministério da
Saúde sobre corrupção ocorrida no âmbito do órgão.

ALDO REBELO - Projeto de lei que proíbe a
clonagem de seres humanos e dá outras providên
cias.

DÉRCIO KNOP - Projeto de lei que altera a Lei
nl! 7.408, de 1985.

JORGE WILSON - Projeto de lei que modifica
a Lei nº 9.294, de 1996, proibindo a veiculação de
propaganda de bebidas alcoólicas e produtos deriva
dos do tabaco em eventos desportivos.
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WOLNEY QUEIROZ - Requerimento de infor- JOSÉ PINOTII- Projeto de lei que altera a Lei
mações a todos os ministérios sobre o processo de n2 9.434, de 1997, que dispõe sobre a remoção de
liberação de verbas para o Estado de PElmambuco. órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins

Requerimento de informações a todos os mi- de transplante e tratamento e dá outras providên-
nistérios sobre o processo de liberação de verbas re· cias.
ferentes às emendas do Orçamento da União perti- CUNHA BUENO - Requerimento de informa-
nentes às respectivas pastas. ções ao Ministério da Saúde sobre procedimento da

HUGO BIEHL - Requerimento ao Presidente direção da Santa Casa de Misericórdia de Itararé,
da Câmara dos Deputados de apensação do Projeto Estado de São Paulo, para recebimento de verba
de Lei n2 2.767, de 1997, de autoria do requerente, consignada no Orçamento da União para o exercício
ao Projeto de Lei n2 4.011, de 1997, do Senado Fe- de 1998, através de emenda parlamentar de autoria
deral, que institui o Fundo de Terras e da Reforma do requerente.
Agrária - Banco da Terra - e dá outras providências. Requerimento de informações ao Ministério do

Projeto de resolução que institui o grupo·parla- Planejamento e Orçamento sobre procedimento da
mentar Brasil-Bélgica e dá outras providências. Prefeitura Municipal de Itararé, Estado de São Pau-

MARCOS VINfclUS DE CAMPOS - Projeto de lo, para recebimento de verba consignada no Orça-
lei que dispõe sobre as condições de as entidades mento da União para o exercício' de 1998, através de
privadas de ensino superior contratarem alunos ete· emenda parlamentar de autoria do requerente.
tivamente matriculàdos na instituição e dá outras Requerimento de informações ao Ministério da
providências. Saúde sobre procedimento da direção do Hospital

Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatorieda- Beneficente José Perondi, de Pirangi, Estado de
de dEi as instituições financeiras baricárias demoris- São Paulo, para recebimento de verba consignada
trarem, nos extratos de movimentaçã~ de seus clien- no Orçamento da União para o exercício de 1998,
tes, todos os encargos, despesas e taxas, e dá ou- através de emenda parlamentar de autoria do reque-
tras providências. rente.

Projeto de lei que proíbe a venda de cigarros e Requerimento de informações ao Ministério da
derivados às pessoas menores de dezoito anos de Saúde sobre procedimento da direção da Santa
idade e dá outras providências. Casa de Misericórdia de Palmital, Estado de São

Projeto de lei que proíbe a destinação de recur- Paulo, para recebimento de verba consignada no Or-
sos públicos para atividades confessionais. çamento da União para o exercício de 1998, através

Projeto de lei que estabelece período para a de emenda parlamentar de autoria do requerente.
realização de provas de concurso público. . Requerimento de informações ao Ministério do

Projeto de lei que veda o financiamento público Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazô-
do ensino religioso em escolas públicas. nia Legal sobre procedimento da Prefeitura Munici-

PAULO PAIM - Requerimento de informações pai de Palmital, Estado de São Paulo, para recebi-
ao Ministério da Previdência e Assistência Social so- mento de verba consignada no Orçamento da União
bre os motivos do não-cumprimento, pelo Instituto para o exercício de 1998, através de emenda parla-
Nacional do Seguro Social - INSS, de decisão do mentar de autoria do requerente..
Supremo Tribunal Federal e da Lei n2 8.213, de Requerimento de informações ao Ministério da
1991, sobre a averbação de tempo de trabalho rural. Saúde sobre procedimento da direção da Santa

Requerimento ao Presidente da Câmara dos Casa de Misericórdia de Adamantina, Estado de São
Deputados de retirada de tramitação dos Projetos de Paulo, para recebimento de verba cônsignada no Or-
Lei ngS 4.055 e 4.056, de 1998, de autoria do reque- çamento da União para o exercício de 1998, através
rente, que alteram dispositivos da Lei nll 9.294, de de emenda parlamentar de autoria do requerente.
1996. Requerimento de informações ao Ministério da

DALILA FIGUEIREDO - Indicação ao Poder Saúde sobre procedimento da direção da Santa
Executivo de transferência da Secretaria Nacional Casa de Misericórdia de Atibaia, Estado de. São
dos Direitos Humanos para a Presidêncla da Repú- Paulo, para recebimento de verba consignada no Or-
blica. çarnento da União para o exercício de 1998, através

Projeto de resolução que dá nova redação à de emenda parlamentar de autoria do requerente.
alínea t do inciso XII do art. 32 do Regimento Intemo Requerimento de informações ao Ministério do
e acrescenta inciso XVII ao mesmo artigo. Planejamento e Orçamento sobre procedimento da
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Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, Estado de Dep. Michel Temer
São Paulo, para recebimento de verba consignada Requeiro a Vossa Excelência, se digne, mui
no Orçamento da União para o exercício de 1998, respeitosamente, autorizar a realização de sessão
através de emenda parlamentar de autoria do reque- solene, nos termos do R.L, para homenagear a
rente. Chesf, pelo transcurso do 50º aniversário de existên-

Requerimento de informações ao Ministério da cia, com votos de congratulações aos seus dirigen-
Saúde sobre procedimento da Prefeitura Municipal tes pelo excelente trabalho, inclusive, com a inaugu-
de Conchas, Estado de São Paulo, para recebimen- ração da hidroelétrica de Xingó, no dia 12 de março
to de verba consignada no Orçamento da União para (quinta-feira, às 10h).
o exercício de 1998, através de emenda parlamentar N.T.P.D.
de autoria do requerente. Plenário, 12 de janeiro de 1998. - Deputado

Requerimento de informações ao Ministério do Nilson Gibson (PSB - PElo

~eio Ambiente, dos R~ursos Hídricos ~ da Am~~- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
nla Legal, sobre p~ocedlmento da"prefeitura MUnlcl- NR 3.106, DE 1998
pai de Mlrandópohs, Estado de Sao Paulo, para re- (O S N'I G"b _ PSB _ PE )
cebimento de verba consignada no Orçamento da o r. I son I son .
União para o exercício de 1998, através de emenda Solicita informações ao Excelentís-
parlamentar de autoria do requerente. simo senhor Ministro dos Transportes,

Requerimento de informações ao Ministério do ilustre e culto Deputado Eliseu Lemos
Planejamento e Orçamento sobre procedimento da Padilha, sobre desvio de verbas e uso de
Prefeitura Municipal de Buri, Estado de São Paulo, avião e helicóptero de empresas privadas
para recebimento de verba consignada no Orçamen- pelo Departamento Nacional de Estradas
to da União para o exercício de 1998, através de e Rodagem (DNER).
emenda parlamentar de autoria do requerente. Senhor Presidente,

Requerimento de informações ao Ministério do Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui-
Planejamento e Orçamento sobre procedimento da ção Federal, e ainda art. 115, inciso I, do Regimento
Prefeitura Municipal de Tremembé, Estado de São Intemo da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa
Paulo, para recebimento de verba consignada no Or- Excelência seja encaminhado ao ilustre e culto Mi-
çamento da União para o exercício de 1998, através nistro dos Transportes, Deputado Eliseu Lemos Pa-
de emenda parlamentar de autoria do requerente. dilha, o seguinte pleito de informações:

Requerimento de informações ao Ministério da 1) A imprensa escrita, falada e televi-
Educação e do Desporto sobre procedimento da sada vem divulgando a existência de desvio
Prefeitura Municipal de Santa AI~rtina, Estado de de verbas e uso de avião e helicóptero de
São Paulo, para recebimento de verba consignada empresas privadas, denúncias que deverão
no Orçamento da União para o exercíc!o de 1998, ser investigadas por uma Comissão de In-
através de emenda parlamentar de autona do reque- quérito do Ministério dos Transportes, con-
rente. forme jornais apensos.

Requerimento de informações ao Ministério da 2) Indaga-se:
Saúde sobre procedimento da direção da Santa Efetivamente o Ministério dos Transportes
Casa de Mise~rdia de Garça, Est~do de São Pau- identificou as i1icit~des e irregularidades apontadas
lo, para rece~mento de ve~a. consignada no Orça- peJa imprensa, no DNER?
mento da Unlao para o exercl?'O de 1998, através de Pergunta-se: O Ministério dos Transportes soli-
emenda parl~mentar de,autona ~o requer~~te. , citou a abertura do competente inquérito policial,

Requenmento de Informaçoes ao Mlnlsténo da através da Superintendência da Polícia Federal?
Saúd~ sobre procedimento da ~reção da Fundação É verdadeira a denúncia que o DNER pagou
A.ntônlo Prudente, Esta~ de Sao Paulo, para rece- até dentista para defuntos?
blmento de verba conSignada no Orçamento da ." " , ,
União ara o exercício de 1998 através de emenda . Dinheiro destinado a obras rodovlanas fOI des-

ri p t d ut' do 't vlado para pagar tratamento até de defuntos?
pa amen ar e a ona requeren e. Ex-positis, cumpridas as formalidades legais

REQU~RIME~O N2 DE 1998 (art. 50, § 22 da Constituição Federal e arts. 115 e
(Do Sr. Nilson Gibson - PSB - PE) segs'. do R.L), peticiona seja encaminhado o pedido

Senhor Presidente, das informações requeridas.



Justificação

. Ante a iminência da realização de clonagem de
seres humanos, cerca de 20 países do Conselho
Europeu assinaram um protocolo em que se com
prometem criar leis proibindo tais experimentos. Em
Moscou, o Instituto de Pesquisa em Genética Mole
cular fez um apelo dramático a seus deputados:
·proíbam a clonagem de seres humanos, para salvar
a humanidade·. E a Alemanha, ainda aterrorizada
pelas lembranças do nazismo, considera o texto do
protocolo do Conselho muito fraco.

A clonagem humana, por si SÓ, pode estimular
alguns aventureiros ao desenvolvimento de ·novas·
teorias de raças superiores e de outras bestialidades
que a humanidade ainda não esqueceu. E o Brasil,
cuja população pobre, segundo consta, já serviu de
cobaia para testes de novos medicamentos de labo
ratórios inescrupulosos, não pode ficar na expectati
va de ver suas mulheres, médicos e pesquisadores
serem usados por organismos ou cUnicas, multina
cionais ou não, em experimentos dessa natureza.

Pelo exposto, esperamos contar com o apoio·
de nossos nobres Pares para a aprovação do pre
sente projeto de lei.

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1998. 
Deputado Aldo Rebelo.

PROJETO DE LEI N.1l4.061, DE 1998
(Do Sr. Dércio Knop)

Altera a Lei n.ll 7.408 de 25 de no
vembro de 1985

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.11 A Lei n.1I 7.408 de 25 de novembro de

1985 passa a vigorar com·o seguinte art. 111:
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Plenário, 12 de janeiro de 1998. - Deputado Art. 1.11 É proibida, em todo o território nacional,
Nilson Gibson (PSB - PElo qualquer experiência ou tentativa de intervenção

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES cujo objetivo seja o de criar um ser humano geneti-
N.23.107, DE 1998 camente idêntico a outro ser humano, vivo ou morto.

(Do Sr. Nilson Gibson - PSB - PE. Art. 2.11 O descumprimento das determinações

Solicita informações ao Excelentís- previstas nesta lei sujeita os infratores a:
simo senhor Professor Dr. Carlos César 1- pena de reclusão de cinco a dez anos para
Albuquerque, Ministro da Saúde, sobre médicos e pesquisadores que participarem do expe-
corrupção ocorrida no Ministério. rimento e suspensão dos respectivos registros pro-

Senhor Presidente, fissionais, por igual período;
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui- 1\ - encerramento das atividades, no território

ção Federal, e ainda art. 115, inciso I, do Regimento nacional, da pessoa jurídica que patrocinou o projé-

da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Exce- to.
lência seja encaminhado ao ilustre e culto Professor Art. 3.

11
Esta lei entra em vigor na data de sua

Doutor Ministro da Saúde, o seguinte pleito de infor- publicação.
mações: Art. 4.11 Revogam-se as disposições em contrá-

1) A imprensa escrita, falada e televisada vem rio.
divulgando a existência de corrupção no Ministério
da Saúde, concemente ao desvio de recursos do Or
çamento da União, inclusive, numà:"conversa telefô
nica com o Deputado Maurício Requião, o Assessor
do Ministro, Dr. Marcelo Azalim, teria dito que havia
problema político com as emendas ao Orçamento de
Autoria do Deputado Marcelo Requião e do Senador
Roberto Requião e deveriam procurar o Ministro Luiz
Carlos Santos, da Articulação Política. A gravação
da conversa foi divulgada pelos jornais do País.

Pergunta-se: o Ministro da Saúde vai abrir sin
dicância para investigar as denúncias feitas pelo Se
nador Roberto Requião?

Apenas, fica na simples demissão do Assessor
Marcelo Azalim sem apuração das i1icitudes e irregu
laridades denunciadas pelos Parlamentares?

Realmente, são seguidos critérios políticos na
seleção de emendas de Parlamentares?Pergunta
se: O Ministério da Saúde solicitou. a abertura do
competente inquérito policial. através da Superinten
dência da Polícia Federal?

O Ministério da Saúde identificou as i1icitudes e
irregularidades apontadas pela imprensa?

Ex-positis, cumpridas as formalidades legais
(art. 50, § 2º da Constituição Federal e arts. 115 e
segs. do R.I.), peticiona seja encaminhado o pedido
das informações requeridas.

Plenário, 12 de janeiro de 1998. - Deputado
Nilson Gibson (PSB - PE)

PROJETO DE LEI N.1l4.060, DE 1998
(Do Sr. Aldo Rebelo)

Proíbe a clonagem de seres huma
nos e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:



rio.

Justificação

Muitas notificações têm ocorrido contra os
transportadores de cargas' que pesam suas cargas.
na origem. em balanças fixas e, nas estradas.·são
aferidos em balanças móveis. Tal situação vem com
prometendo muito o desempenho do setor de trans
porte de cargas.

Algumas CQmplirações feitas entre os resulta
dos apresentados por balanças móveis e fixas de
monstraram que existe uma diferença substancial de
até 5% entre os dois tipos de balanç.~. Na balança
móvel a carga toma-se sempre mais p'~sada.

O que mais chama a atenção li o excesso de
diferença no -eixo triplo- dos veículos semi-reboque.
e é exatamente sobre eles que a maioria do peso da
carga incide.

Deve-se ressaltar que nas balanças móveis
ainda há dificuldades em aferir-se, através de pesa
gens parciais, o peso total do veículo. Sempre ocor
rem superposições no conjunto dessas pesagens.
Diversa é a forma de aferição das balanças fixas.
Estas sempre apresentarão a medida global exata.

A saída para resolver essa situação é tentar
estabelecer uma margem que pennita compensar as
diferenças entre as aferições nas balanças móveis e
as aferições nas balanças fixas.

Para isso será preciso aumefltar o percentual
de tolerância prescrito no art. 12 da Lei n.2 7.408l85:"
Esse aumento. tendo em vista os testes comparati
vos entre os dois tipos de balança deve subir dos
atuais 5% para 10%. para o caso do peso bruto
transmitido por eixo de veículos à superfície das vias
públicas.

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1998. 
Dércio Knop, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI N.!! 4.062, DE 1998
(Do Sr. Jorge Wilson)

Modifica a Lei n.!! 9.294, de 15 de ju
lho de 1996, proibindo a veiculação de .
propaganda de bebidas alcoólicas e pro-
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-Art. 1.!! Fica pennitida, na pesagem de carga dutos derivados do tabaco em eventos
em veículos de transporte, a tolerância máxima de: desportiv08.

I - 5% (cinco por cento) sobre os limites de O Congresso Nacional decret .
peso bruto total; 2 2 '!! a. .

11 _ 10% (dez por cento) sobre os limites de Art. 1. O art. 6 da Le,l n. 9.294~ de 15 de julho
peso bruto transmitido por eixo de veículos à superfí- de 19:6 pas~a~ ter a ~~U1nte re?açao:
cie das vias públicas.- Art. 6. ,Fica prolb~da a velculaçao de propa-

Art. 2.2 Esta lei entra em vigor na data de sua ganda de bebl~as alcoólicas, ~rodutos derivados do
publicação tabaco e demais produtos fumlgeros, em estádios e

Art. 3:2 Revogam-se as disposições em contrá- de~ais locais destin,a~os à prátic~ de despo~os, em
velculos de competlçao e em trajes desportivos de
qualquer natureza.

Parágrafo único. A disposição aplica-se igual
mente ao' 810gan, logotipo, logomarca ou padrão
gráfico que identifique os produtos de que trata este
artigo.-

Art. 2,l! O Poder Executivo regulamentará as
disposições desta lei no prazo de sessenta dias,
contados da sua publicação.

Art~ 3.2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicaçao. . .

Art. 4.2 Revogam-se as disposições em contrá
rio, em especial o § 12 do art. 52 da Lei n.2 9.294, de
15 de julho de 1996.

Justificação

O consumo de bebidas alc60licas e de produ
tos derivados do tabaco tem sido objeto de estreita
vigilância por parte desta Casa. Tais produtos, de
fato, além de danosos à saúde, são capazes de criar
dependência no consumidor que, ciente dos prejuí
zos do cigarro e do álcool, é incapaz de abandonar o
seu consumo, a não ser à custa de enonne sacrifício
pessoal.

Os danos à saúde provocados pelo tabagismo
foram, durante muitos anos, ocultados da opinião
pública. O reconhecimento de que o consumo do ci
garro contribui para o surgimento de enfennidades
graves e de tratamento oneroso, tais como o enfise-

"'ma pulmonar, a úlcera de estômago e vários tipos de
c~ncer, só foi admitido pela indústria do tabaco após
longa campanha do governo norte-americano. Re
centemente, uma histórica tentativa de acordo entre
as indústrias e o governo dos EUA, através do qual
os fabricantes de cigarro pagariam elevadas multas
para cobrir os gastos do sistema de saúde com
doenças derivadas do tabagismo, colocou em evi
dência os enonnes prejuízos do sistema de saúde
em virtude do tabagismo.

No Brasil. a situação é similar. Estima-se que
as perdas devidas ao tratamento, pelo sistema públi
co de saúde, de doenças associadas ao consumo
do cigarro e do álcool. chegue. em nosso país. à



Justificação

Tendo em vista as denúncias de tráfico de in
fluência e articulação política na liberação das ver
bas para projetos mantidos pelo Ministério da Saú
de, acreditamos ser de elevada importância o levan-

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.23.108f98
(Do Senhor Wolney Queiroz)

Solicita informação ao Ministro da
Saúde relativo ao processo de liberação
de verbas para o Estado de Pernambuc~.

Senhor Presidente,
Nos tennos do artigo 50, parágrafo 22 da Cons

tituição Federal e dos artigos 115, inciso I e 116 do
Regimento Interno desta Casa, requeiro a V. Ex.
que sejam solicitadas informações ao Ministro da
Saúde a fim de que dê conhecimento a esta Casa
dos mapas de liberação de recursos destinados a
projetos no Estado de Pernambuco.

Justificação

Tendo em vista as denúncias de tráfico de in
fluência e articulação política na liberação das ver
bas para projetos mantidos pelo Ministério da Saú
de, gostaríamos de tomar conhecimento dos critérios
utilizados no processo de distribuição de verbas para
meu estado, a fim de tomar transparente a atual po
lítica orç~mentária.

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1998. 
Deputado Wolney Queiroz, PDT - PE.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.2 3.109198
(Do Senhor Wolney Queiroz)

Solicita informação ao Ministro da
Saúde relativo ao processo de liberação
de verbas referentes' às emendas do Or
çamento da União pertinente a sua pas
ta.

senhor Presidente,
Nos termos do artigo 50, parágrafo 22 da

Constituição Federal e dos Artigos 115, inciso I e
116 do Regimento Interno desta Càsa, requeiro a
V. Ex.- que sejam solicitadas informações ao Mi
nistro da Saúde a fim de que dê conhecimento a
esta Casa dos mapas de liberação de recursos re
lativos às emendas do Orçamento da União de
sua pasta.
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casa dos bilhões de dólares ao ano. Isto sem levar Temos a informar, porém, que outras iniciativas
em consideração os prejuízos decorrentes da perda de teor similar já se encontram em tramitação na Câ-
de produtividade do enfenno, das licenças de traba- mara dos Deputados.
lho, do absenteísmo e dos problemas sociais e fami- Assessoria Legislativa, 29 de dezembro' de
liares associados ao consumo desses produtos. 1997. - Bernardo F.E.Uns.

A Câmara dos Deputados, sensível ao trágico
problema, propôs e aprovou a Lei n.º 9.294, de 15
de julho de 1996, que -dispõe sobre as restrições à
propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoóli
cas, medicamentos, terapias defensivos agrícolas,
nos termos do § 42do art. 220 da Constituição Fede
ral-. Entre outras disposições, essa norma impôs al
gumas limitações à publicidade dos produtos deriva
dos do álcool e do tabaco. As disposições, porém,
além de brancas, têm sido contornadas, graças à
criatividade das nossas agências de publicidade.

Tal situação é grave, dado que a publicidade é
o principal mecanismo à disposição das indústriás
do tabaco e do álcool para atrair o jovem e, assim,
perpetuar e alargar o mercado consumidor de cigar
ros e de bebidas. A associação desses produtos à
saúde e ao desempenho atlético é uma das ,formas
mais cruéis de publicidade, por ser enganosa, em
face das inúmeras evidências de relação entre os
hábitos do tabagismo e do alcoolismo e o desenvol
vimento de doenças dos aparelhos respiratório e
gástrico.

Por tal razão, apresentamos esta proposição,
que visa aperfeiçoar a lei vigente, proibindo a propa
ganda de bebidas alcoólicas e produtos derivados
do tabaco em manifestações desportivas de qual
quer natureza, disposição já adotada em diversos
países, inclusive na Grã-Bretanha, onde o automobi
lismo é desporto tradicional.

Entendemos que esta iniciativa açompanha a
tendência mundial de controle do consumo de pro
dutos danosos à saúde e, cientes da sua relevância,
pedimos aos nobres Pares o necessário apoio para
a sua aprovação.

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1998. 
Deputado Jorge Wilson.

senhor Deputado JORGE WILSON,

Elaboramos, conforme sua orientação, proposi
ção que proíbe a veiculação de propaganda de taba
co e bebidas alcoólicas em eventos desportivos. A
forma adotada foi a de se modificar a Lei n.2 9.294,
de 15 de julho de 1996, que -dispõe sobre as restri
ções à propaganda de produtos fumígaros, bebidas
alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos
agrícolas, nos tennos do § 42 do art. 220 da Consti
tuição Federal-.



Justificação

O parlamento brasileiro tem pautado o seu tra
balho para o estreitamento das relações com diver
sos parlamentos do mundo e os grupos parlamenta
res são, sem dúvida nenhuma, o pólo irradiador do
processo de globalização à o intercâmbio de idéias e
ideais democráticos passam a ser a mola propulsora
para o harmonioso desenvolvimento das relações bi
laterais para o próximo século.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados:

Requeiro, nos termos do art. 142 do Regimento
Interno, a apensação do Projeto de Lei n.2 2.767197,
de minha autoria, ao Projeto de Lei n.2 4.011197, do
Senado Federal, que -institui o Fundo de Terras e da
Reforma Agrária - Banco qa Terra - e dá outras pro
vidências-.

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1998. 
Deputado Hugo Biehl.

PROJETO DE RESOLuçAO N.2169, DE 1998

Institui o Grupo Parlamentar Brasil-
Bélgica e dá outras proVidências." "

A Câmara do Deputados resolve:
Art. 1f;l 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 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. 2.2 O Grupo Parlamentar reger-se-á por
seus estatutos, aprovados por seus respectivos inte
grantest respeitadas as disposições legais e regi
mentais em vigor.

Art. 3.Q A instituição, instalação e funcionamen
to do Grupo Parlamentar será sem ônus para a Câ
mara do~ Deputados.

Art. 4.Q Esta resolução entrará em vigor na data"
de sua promulgação, revogando-se as diSpOsições
em contrário.
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tamento dos procedimentos usados pelos ministé- Neste contexto a Bélgica é um dos mais impor-
rios, a fim de tomar transparente a atual política de tantes países da Europa - com um complexo fabulo-
distribuição de verbas do Orçamento da União, para so nas áreas têxteis, de metalúrgica industrial, da in-
que uma vez, confirmadas as irregularid~~tU:tsta dústria química-e- de "mãlêiiãis de construção. Tendo
Casa, possa tomar medidas cabíveis. uma população de quase seis milhões de habitantes e

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1998. - um dos líderes europeus no setor agropecuário é um
Deputado Wolney Queiroz, PDT - PE. dos mais importantes parceiros nas relações políticas,

REQUERIMENTO econômicas e diplomáticas com o Brasil.
",. "'0 intercâmbio proposto passa a ser um instru-

mento efICaZ para o desenvolvimento harmonioso de
uma política de relações parlamentares entre os dois
países.

Existem diversos grupos parlamentares hoje,
na Câmara dos Deputados, formalmente aprovados
mediante resoluções da Casa. Podemos criar: Bra
sil-México, Brasil-Cuba, Brasil-ltália, Brasil-Angola,
Brasil-FraÍlça, Brasil-Reino da Tailândia e Brasil
Marrocos, e com apoio da Douta Mesa iremos estrei
tar os laços de amizade que nutrem os países irmã
os do Brasil"'e do Bélgica.

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1998. 
DePUtado Hugo·8iehl;PPB - SC.

PROJETO DE LEI N2 4.063, DE 1998
(Do Sr. Marcos Vinícius de Campos)

·Di~põe sobre as condições de as
entidades privadas de ensino superior
contratarem alunos efetivamente matricu
lados ná instituição e dá outras providên
cias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 As entidades privadas de ensino supe

rior ficam obrigadas a contratar no mínimo 3% (três
por cento) dos acadêmicos, efetivamente matricula
dos na instituição para prestarem serviços adminis
trativos, de pesquisas, acadêmicos ou ainda progra
mas assistenciais desenvolvidos pela instituição.

§ 12 Os alunos contratados de acordo com o
previsto no caput deste artigo ficam dispensados do
pagamento das.mensalidades dos cursos para os
quais estiverem matriçulados.

"§ 22 A escolha dos acadêmicos beneficiados
com tal medida ficará a critério da instituição, deven
do-se observar os princípios da necessidade e do
merecimento.

~ 32 Sempre que possível, o acadêmico esco
lhido pela instituição deverá executar função seme
lhante àquela do curso em que esteja matriculado.

Art. 2lI O aluno admitido nos termos do art. 1º
desta lei, deverá ser registrado como estagiário, de
vendo receber o mesmo tratamento quanto às obri
gações trabalhistas e previdenciárias.



rio.

Justificação

O presente projeto tem por objetivo obrigar as
instituições financeiras a informar, de maneira indivi
dualizada e específica todas as despesas, encargos
e taxas, além do seu respectivo custo, debitados em
conta corrente em face de sua administração.

Prescreve o inciso V do artigo 170, Capítulo I,
do Título VII -Da Ordem Econômica e FinanceiraN da
Constituição Federal, que: -a ordem econômica, fun
dada na valorização do t~balho humano á na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, obser
vados os princípios da defesa do consumidor.N

Dispõe ainda o caput do artigo 4S! da Lei nS!
8.078, de 11 de dezembro de 1990, cuja redação foi
determinada pela Lei nS! 9.008, de 21 de marr;iJ de
1995, que: -a Politica Nacion81 das Relações de
Consumo tem por objetivo o atendimento das neces
sidades dos consumidores, o respeito à sua dignida
de, saúde e segurança, a proteção de seus interes-

rio.
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Art. 3º As instituições de que trata o art. 1S!, fa- despesas e taxas, e dá outras provldên-
rão ampla divulgação junto ao seu estabelecimento elas". '
do programa objeto desta lei. O Congresso Nacional decreta:

Art. 42 A jornada de trabalho do aluno admitido Art. 12 As instituições financeiras bancárias fi-
como funcionário será de 4 (quatro) horas diárias. cam obrigadas a demonstrar, nos extratos de movi-

Art. 52 Cabe ao Ministério do Trabalho a fiscali- mentação das contas de seus clientes, de forma in-
zação do cumprimento desta lei. dividualizada e específica, todas as despesas, taxas

Art. 6S! O Poder Executivo regulamentará esta e encargos, além de seu respectivo custo, debitados
lei no prazo de noventa dias, contados da data de na conta do correntista, em face de sua administra-
sua publicação. ção.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua Art. 2S! Considera-se administração bancária
publicação. toda despesa debitada na conta do correntista, exce-

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrá- to débito em conta corrente, através de saque em di
nheiro ou de pagamento de cheques nominais ou
administrativos emitidos.

Art. 312 As instituições financeiras que não cum
prirem o disposto nesta lei, ou prestarem informaçõ
es incorretas, que resultem ou não em danos mate
riais e morais, ficam sujeitas às sanções penais e
administrativas, sem o prejuízo de repará-los à parte
interessada.

Art. 412 Os correntistas ficarão isentos de
qualquer cobrança por parte da instituição finan
ceira bancária para implantação e execução desta
lei.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo máximo de noventa dias, contados da
data de sua publicação.

Art. 62 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrá-

Justificação
O presente projeto tem por objetivo proporcio

nai ao aluno condições de cursar ensino de terceiro
grau, mediante o oferecimento de sua força de tra
balho.

Por outro lado, prevê qúã"a'instituição privada
de ensino superior deverá contratar 3% (três por
cento) do total de acadêmicos efetivamente matricu
lados para prestarem serviços administrativos, de
pesquisas, acadêmicos ou ainda de programas as
sistenciais desenvolvidos pela instituição.

O que se deseja com tal medida é uma contri
buição das prestadoras de serviço educacional de
nível superior, ao Programa de AuxOio aos Estudan
tes Carentes.

Por oportuno, destaque-se que haverá, na ver
dade, uma retribuição mútua entre o aluno contrata
do e a instituição na medida em que a prestadora de
serviço educacional releva o recebimento das men
sal!dades em questão e o funcionário-aluno, em con
trapartida, desempenhe função necessária para a
Faculdade ou Universidade.

Desta forma, este projeto busca a contribuição
social do setor privado com o ensino em nosso País.
As instituições de ensino superior são concessioná
rias de serviço público e como tais devem dar a sua
parcela, a exemplo do que vem fazendo o setor pú
blico por meio da Lei nS! 8.436, de 25 de junho de
1992.

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1998. 
Marcos Vinicius de Campos, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI N2 4.064, DE 1998
(Do Sr. Marcos Vinícius de Campos)

"Dispõe sobre a obrigatoriedade de
as Instituições financeiras ba~cárias de
monstrarem, nos extratos de movimenta
ção de seus clientes, todos 08 encargos,

::::::Os. I I IS5i'88 . 311 1ãAGINADA =Britte . "



Justificação

O presente projeto tem por objetivo proibir a
venda de cigarros, charutos, tabaco para cachimbos,
além de outros derivados deste tipo de vegetal, a
menores de dezoito anos de idade.

O inciso 11I do art. 81 da lei nll 8.069, de 13 de
julho de 1990, proíbe a venda à criança e adolescen
te, de produtos cujos componentes possam causar
dependência física ou psicológica, ainda que por uti
lização indevida. Infinitos métodos científicos e médi
cos já comprovaram que o tabaco e seus derivados
causam algum tipo-de dependência.

Assim, tal lei procura evitar que os jovens me
nores de dezoito anos de idade usem esse tipo de
substância, prejudicial à saúde, além de coibir de
maneira rigorosa aqueles que descumprirem tal nor
ma, vendendo referido produto àqueles com idade
inferior a dezoito anos.

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1998. 
Marcos Vinicius de Campos, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI N24.066, DE 1998
(Do Sr. Marcos Vinícius de Campos)

"Proibe a destinação de recursos
públicos para atividades confessionais."

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Fica proibida a destinação de recursos

públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios para atividades estritamente confes
sionais.

§ 111 A proibição de que trata o caput deste arti
go aplica-se a qualquer forma de subsídio ou privilé
gio a entidades que tenham por fim atividades estri
tamente confessionais, ressalvada a hipótese previs
ta na alínea b do inciso VI do art. 150 da Constitui
ção Federal.

§ 211 Ficam ressalvadas da proibição de que
trata o caput deste artigo as ações de ensino e as
sistência social que tenham por objeto o atendimen
to à população em geral, vedada qualquer discrimi
nação ou privilégio.

§ 311 Na hipótese de destinação de recursos,
empréstimo ou cessão de bens ou serviços públicos
para as ações de caráter cónfessional promovidas

ral.
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ses econômicos, a melhoria de sua qualidade de Art. 411 O Poder Executivo regulamentará esta
vida, bem como a transparência e harmonia das re- lei no prazo de noventa dias, contados da data de
lações de consumo, atendidos determinados princí- sua publicação.
~ M~~~~~~M~~~

Assim, o consumidor modemo não pode ser publicação.
privado das informações transparentes relativas aos Art. 611 Revogam-se as disposições em contrá-
débitos lançados em sua conta corrente, mesmo rio.
porque a legislação vigente ratificou este direito das
pessoas.

Dessa forma, é obrigação das instituições fi
nanceiras bancárias atentar para este princípio fun
damentai das relações de consumo. Entretanto, sal
vo raras exceções, a grande maioria não cumpre de
maneira satisfatória esse mandamento. Cabe, as
sim, uma efetiva atuação do poder público, objeti
vando proteger o cidadão da sua vulnerabilidade no
mercado de (;onsumo, conforme determina o inciso I
do artigo 411 do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor.

Sala da sessões, 13 dejaneiro de 1998.
Marcos Vinicius de Campos, Deputado Fede-

PROJETO DE LEI N2 4.065, DE 1998
(Do Sr. Marcos Vinícius de Campos)

"Proíbe a venda de cigarros e deri
vados às pessoas menores de dezoito
anos de idade e dá outras providências.li

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Fica proibida a venda de cigarros, cha

rutos, tabaco para cachimbos, e de seus derivados e
similares às pessoas menores de dezoito anos de
idade.

Parágrafo único. O forneCedor deverá exigir
documento comprobatório da idade do comprador
quando entender conveniente.

Art. 211 O fornecedor que não cumprir o dispos-
to nesta lei estará sujeito às seguintes penalidades:

l-multa;
11 - interdição da atividade comercial;
11I - cassação do alvará de funcionamento;
IV - resPonsabilização cível.
Parágrafo único. A reincidência é fator agra

vante para a aplicação da pena.
Art. 3R OS estabelecimentos que comercializa

rem os produtos de que trata esta lei, deverão afixar
no local em que estes estiverem à venda para o pú
blico, cartaz com os seguintes dizeres:

·Proibida a venda de cigarros e similares a
pessoas menores de 18 (dezoito) anos de idade, lei
nR

••• •
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Justificação

Dentre os princípios que norteiam a Constitui
ção Federal estão a liberdade de consciências de
crença e o tratamento isonômico entre os iguais. O
Brasil caracteriza-se, atualmente, pela multiplicidade
de cultos, estando presentes diversas instituições re
ligiosas em todo o território nacional. Ge.~!~nte,

nosso País é descrito corno uni país lôiemnte, quan
to aos aspectos sociais, raciais e religiosos. É rele
vante destacar que dentre os objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil encontra-se, nos ter
mos do art. 32, inciso IV, da Constituição Federal, (a)
·promover o bem de todos, sem preconceitos de 00-:

.gem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas'
de discriminação" e, nos termos do caput do art. &I, da
Constituição Federal, (b) ~odos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza,...•.

A fundação da República assentou-se no princí
pio basilar da separação"absoluta entre a Igreja e o Es
tado. O Estado Iaicista reconhece a responsabilidade
que tem para com os valores religiosos e afirma,que..o
direito à liberdade religiosa é um direito inerente à pes
soa. Portanto, a liberdade de consciência. expr:essão e
crença, é, antes, um direito natural e não apenas um
direito cMI, positivo, reconhecido peJo Estado.

Tomando por base.Q$. princípios-eonstitucionais
da liberdade de consciência e de crença, da igualdade,
da proibição de qualquer forma de discriminação ou
privilégio, e a variada gama de cultos existentes no
Brasil, estamos propondo, por meio deste projeto de
lei, que não haja favorecimento governamentais a de
terminadas entidades em detrimento de outras. A fonte
ou causa principal da intolerância religiosa, que almeja
mos não se instale em nosso País, encontra-se na im
posição estatal ou no privilégio de uma detenninada
religião. Quando o Estado acolhe, oficialmente ou não,
uma religião ou culto, certamente ocorrerá o conflito
entre o interesse público, representado pelo poder es
tatal, e a esfera privada e individual do cidadão.

O Estado Republicano esta absolutamente im
pedido de imiscuir-se nas convicções religiOSas de
seus cidadãos, atuando como fator limitador, capaz
de restringir direitos individuais' ou reduzir ao silên
cio, impedindo, também, que a atuação do Estado
venha a propiciar a opressão moral ou interior dos
religiosos de qualquer culto.
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por qualquer culto, fica obrigado o poder concedente É importante registrar que a proibição de que
a oferecer o mesmo tratamento aos demais cultos. trata este projeto de lei cinge-se às atividades con-

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua fessionais, não afetando as demais atividades das
publicação. instituições como as de caráter filantrópico ou social.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrá- Registre-se, por oportuno, que a isenção cons-
titucional que veda à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios instituir impostos sobre
templos de qualquer culto, como não poderia deixar
de ser, não é afetada pela presente propositura.

sala das Sessões, 13 de janeiro de 1998. 
Marcos Vinicius de Campos, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI N2 4.067, DE 1998
...(00 Sr. Ma,rcos Vinícius de Campos)

-E;stabelece período para a realiza
ção de provas de concurso público.-

Art. 12 O processo seletivo de ingresso na ad
ministração pública, direta ou indireta, bem como au
tarquias, no âmbito Federal, Estadual e Municipal,
realizar-se-á no período de domingo a sextã:'feira, no
hOrário compreendido entre 8h (oito horas) e 18h
(dezoito horas).

Art. 2'2 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Trata a presente proposição de proibir a conse
cução de concurso públiCo aos sábados, por estes
serem, por algumas re:igiões, guardados para adora
çãadivina.

." . A inviolabilidade da liberdade de consciência,
de crença e culto, como direito fundamental univer
salmente consagrado, está insculpida no art. 52 da
Carta Magna Brasileira, de 1988, em seus incisos VI
e VIII, verbls:

-inciso VI - é inviolável a liberdade de cons
ciência e de crença, sendo assegurado o livre exer
cício dos cultos religiosos e garantida, na forma da
lei,·a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

inciso VIII - ninguém será privado de direitos
por motivo de crença religiosa ou de convicção filo
sófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se
de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a
cumprir prestação altemativa, fixada em lei.·

No § 22 do citado art. 52, prevendo a possibili
dade de ocorrência de muitas outras hipóteses, já
que não exauridos em seus dispositivos sabiamente,
o legislador constituinte assegurou a isonomia de
tratamento a essas situações: ·os direitos e garan
tias expressos nesta Constituição não excluem ou
tros decorrentes do regime e dos princípios por ela
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adotados, ou dos tratados internacionais em que a É certo que tais pensamentos são universais,
República Federativa do Brasil seja parte·. não se restringindo a uma religião em particular. Por

Consagra o absoluto respeito, reconhece a in- ocasião do 302 aniversário da ONU, o Papa João
tocabilidade, a inviolabilidade da liberdade de cons- Paulo li, eminente líder religioso, enalteceu e desta-
ciência, não a sujeitando .a parâmetros, conceitos ou cou a liberdade religiosa em sua fala: .
restrições de qualquer natureza, adotando na ques- •...quero me referir sobre a questão da Iiberda-
tão ·liberdade de consciência e de crença·, o princí- de religiosa que é a base de todas as demais Iiber-
pio absoluto do respeito e acatamento à sua inv~a- dades, que está inseparavelmente unida a todas
ção. elas em razão, precisamente, de ser esta dianidade

Assim, não é sem razão que a nossa Constitui- que constitui a pessoa humana...•
ção incorporou dispositivos como o direito funda- O objetivo da presente propositl,lra transcende
mental, que assegura a toda pessoa, o princípio da à tipicidade de uma religião para transformar-se num
inviolabilidade de liberdade de consciência, consubs- brado de fé de quem, por opçÕ de credo, fica impos-
tanciados na Declaração Ur:tiversal dos Direitos do sibilitado de toncorrer a uma vaga no serviço públi-
Homem, no texto do Pactc Internacional sobre Direi- co, da administração direta ou indireta, se a prova
tos Civis e Políticos e do Pacto Intemacional sobre ocorrer no sábado.
Direitos Econômicos (aprovados pela XXI Assem- Hoje, algumas instituições de ensino, numa
bléia Geral das Nações Unidas), na Declaração so- maneira canhestra de equacionar o problema, tor-
bre Eliminação de Todas as Forças de Intolerância e nam incomunicáveis as pessoas que alegam a im-
Discriminação por causa-' de Religião ou Crença possibilidade de fazê-lo por convicções religiosas, do
(aprovada por unanimidade; em 25 de novembro de momento em que o mesmo é iniciado até às 18h do
1981, pela Câmara Legislativa das Nações Unidas). sábado, quando então, permitem que estes o façam.

Para estes organismos intemacionais, dos Isso pode conservar o necessário sigilo, lT'as
quais o Brasil é signatário, o conceito. fu'AdamenMI imputa ao candidato uma carga injusta de cansaço,
que reflete·a essência desta liberdade implica num de expectativa, enfim, uma atribulação desnecessá-
profundo respeito à liberdade de consciência dos de- ria que resolver-se-ia se a realização de prova de
mais, quer representem grande parte ou minoria de concurso público fosse impedida aos sábados.
um agrupamento social; o direito de credo, de pro- Pelas razões ora expostas; conclamamos os
fessar, de ensinar e de viver suas convicções sem nossos insignes Pares ao apoiamento à presente
qualquer óbice exterior, não podendo ser mote ou propositura, cuja aprovação, acreditamos venha fa-
escusa para discriminar religiões ou seus adeptos, zer justiça aos cidadãos brasileiros, amparados pelo
estimulando preconceitos. Art. 52, incisos VI e VIII da Carta Magna.

Converge no impedimento do Estado em imis- Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1998. -
cuir-se nas convicções religiosas de seus cidadãos, Marcos Vinicius de Campos, Deputado Federal.

. atuando como fator limitador, capaz de restringir di- PROJETO DE LEI Ni 4.068, DE 1998
reitos individuais ou reduzir ao silêncio impedindo,
também, que tal atuação venha a propiciar a opres- "Veda o financiamento público do
são moral ou interior dos religiosos de qualquer con- ensino religioso em escolas públicas.·
fissão. O Congresso Nacional decreta:

Assim, a guarda do sábado, é uma questão de Art. 12 É vedada a utilização de recursos públi-
fé. Uma questão de opção pessoal, adotada no fun- cos, sob qualquer forma, para custeio de ensino reli-
do de sua consciência, superando a simples questão gioso em escolas públicas.
de crença ou obediência a dogma de uma determi- Art. 22 Caberá a cada culto religioso credenciar
nada religião, transformando-se num autêntico amál- seus professores ou orientadores religiosos para mi-
gama entre a decisão do indivíduo e o seu Deus. nistrar nas escolas públicas o ensino religioso, de

O espaço da liberdade religiosa não se circuns- matrícula facultativa e de acordo com as preferên-
creve ao próprio indivíduo. A natureza social huma- cias manifestadas pelos alunos ou por seus respon-
na leva consigo, inclusa, a associação neste terreno, sáveis.
as relações pessoais do indivíduo com seu Deus, Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
surgindo aquela como a concretização das Iiberda- publicação. .
des de pensamento nas relações com o Ser Absolu- Art. 42 Fica revogada a Lei nº 9.475, de 22 de
to. julho de 1997, e as demais disposições em contrário.
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Justificação

O objetivo da presente propositura é o de rea
firmar um dos princípios fundamentais da República
Federativa do Brasil e que representa, em última ins
tância, o motivo da ação parlamentar que é a conso
lidação da liberdade enquanto valor supremo das so
ciedades democráticas. Liberdade de expressão, li
berdade de consciência, liberdade de organização
política e social, liberdade de crença religiosa, são
apenas algumas das manifestações do conceito de
liberdade.

Dentre os direitos e as garantias fundamentais
do cidadão, expressos na Constituição Federal, está
a liberdade de consciência e de crença.

Dispõe o art. 52, inciso VI, da Constituição Fe
deral: NÉ inviolável a liberdade de consciência e de
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cul
tos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção
aos locais de culto e suas liturgiasN.

A Constituição-"Federal é clara ao afirmar ser
NinviolávelNa liberdade de consciência e de crença.
A inviolabilidade da liberdade de consciência e de
crença encontra sua origem na própria fundaQão da
República. Passados cento e cinco anos após a pri
meira Constituição Republicana, renasceu com a
edição da Lei n!2 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
a adoção do ensino religioso como disciplina das es
colas públicas de ensino fundamental (art. 33). Em
bora devesse ser de matrícula facultativa e ofertado
Nde acordo com as preferências manifestadas pelos
alunos ou por seus responsáveisN, a lei previa que
não haveria ônus para os cofres públicos.

A reintrodução do ensino religioso em escolas
públicas representou um retrocesso histórico em
nosso País no período pré-republicano e, em fla-
grante desrespeito à Constituição Federal, introduziu
a semente do antagonismo, divergência eintolerân
cia nas escolas públicas brasileiras.

Após sete meses, novamente o Sr. Presidente
da República sancionou a Lei n!2 9.394, impondo
novo critério para Na definição dos conteúdos do en
sino religiosoNe, lamentavelmente, excluiu a expres
são Nsem ônus para os cofres públicosNadmitindo
se, a partir de então, que os professores de ensino
religioso serão habilitados e admitidos pelo poder
público.

O que a Constituição Federal fez, ao reconhe
cer o direito à liberdade de consciência e de crença,
foi assegurar a cada brasileiro a liberdade de esco
lher a crença e de exercer o culto religioso que me
lhor lhe convier. Todo brasileiro, adulto ou criança, é
livre para escolher qualquer crença ou nenhuma,

tendo livre arbítrio pleno. Não deve haver qualquer
tipo de indução, especialmente quando se trata de
estabelecimentos públicos e professores pagos pelo
Estado. Com efeito, a multiplicidade de cultos religio
sos existentes no País exigiria que a definição dos
conteúdos do ensino religioso contemplasse todas
as denominações religiosas, sob pena de discrimina
ção religiosa flagrantemente inconstitucional, nos
termos do inciso IV, art. 39, da Constituição Federal.

Se a Constituição Federal declara a liberdade
do indivíduo, da consciência religiosa, da manifesta
ção do pensamento, admite como conseqüência a li
berdade de ensino.

A liberdade de ensino é uma conseqüência da
liberdade de consciência - em um país onde não há
uma religião oficial, no caso o Brasil, o ensino leigo
em escolas públicas não pode deixar de ser à medi
da em que todos os cidadãos, religioscs ou não, pa
gando impostos, dão sua contribuição para a manu-
tenção das escolas. -

É necessário destacarmos que a liberdade reli
giosa significa liberdade para o ser humano escolher
em sua consciência o culto ou religião que julgar ver
dadeira. A defesa do princípio da liberdade religiosa
não significa, no ent~nto, colocar todos os cultos no
mesmo plano da verdade, como que pretendendo
considerar todas as religiões verdadeiras. A efetiva
liberdade de consciência e de crença dispensa todo
e qualquer -juízo sobre a sua veracidade. Não inte
ressa à sociedade saber se todos os cultos estejam
ao mesmo tempo sendo NverdadeirosNou não.

O conceito fundamental que reflete a es&ência
da liberdade religiosa é o respeito à liberdade de
consciência das demais, quer representem grande
parte ou minoria do agrupamento. O direito de credo,
de professar, de ensinar e viver suas convicções
sem qualquer óbice exterior, não podendo ser mote
ou escusa para discriminar qualquer religião ou seus
adeptos, estimulando preconceitos.

O Estado está absolutamente impedido de
imiscuir-se nas convicções religiosas de seus cida
dãos, atuando como fator limitador, capaz de restrin
gir direitos individuais.

Considerando os princípios gerais definidos em
nossa Carta Magna, estamos propondo, através do
presente projeto de lei, a proibição de o Estado, en
tendido aqui no sentido tatu sensu, custear o ensino
religioso em escolas públicas. A reintrodução do en
sino religioso pago com recursos públicos repre
senta um perigoso passo em uma sociedade demo
crática e pluralista e traz consigo a semente da di
vergência que se instalará com acusações de bene-



Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 104, caput, do'Regimento Interno, a retirada de
tramitação dos Projetos de Lei n.ºs 4.055 e 4.056 de
1998, de minha autoria, que alteram dispositivos da
Lei n.º 9.294 de 15 de julho de 1996.

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1998. 
Deputado Paulo Paim.

Mesmo reconhecendo o grande esforço do Go
verno de V. Ex.ª na promoção e defesa dos direitos
humanos no Brasil, é forçoso admitir que ainda há
muito o que fazer nesse setor.

Violação de direitos básicos de crianças, mu
lheres e minorias, atrocidades praticadas pelos órgã
os de segurança que deveriam estar a serviço da
população, protegendo-a, e violência perpetrada
contra trabalhadores rurais são alguns exemplos do
que vem ocorrendo no Brasil.

Recente relatório da OEA mostra o Brasil como
um pais que privilegia os ricos, tem uma policia vio~

INDICAÇÃO N.!!1.10S, DE 1998
(Da Deputada Dalila Figueiredo)

Sugere a transferência da Secretaria
Nacional dos Direitos Humanos para a
Presidência da República.

Excelentissimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca.
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ficiamento de determinada igreja em detrimento de do em que o trabalhador rural esteve desobrigado de
• outras, ensejando, além da discórdia, ,o preconceito fazê-Ia.
e a intolerância em nosso Pais. No entanto, conforme documento emitido pelo

A variedade de cultos presentes no Brasil não Posto Especial do Seguro Social de Caxias do Sul -
permite ao Estado a necessária isenção em promo- RS, soubemos que o INSS não está recebendo do-
ver o financiamento de ensino tão diversificado. cumentos que comprovam atividade rural dos segu-

Essa tarefa deve ser desempenhada pelas ins- rados, exceto para fins de benefícios de valor igual
tituições religiosas, segundo os seus padrões. ao salário mínimo, a fim de "evitar volume de papéis

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1998. - desnecessários à contagem de tempo de serviço em
Marcos Vinicius de Campos, Deputado Federal. proeessos de aposentadoria".

Entendemos, porém, que a decisão judicial já
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES contemplada na legislação vigente deve ser auto-

N.i 3.110, DE 1998 maticamente cumprida e não pode, por qualquer mo-
(Do Sr. Paulo Paim) tivo administrativo, ser postergada. Em face disso,

Solicita informações ao Sr. Ministro esperamos sejam justificados os atos tomados pelo
da Previdência e Assistência Social so- INSS no sentido de insistir na aplicação de dispositi-
bre os motivos pelós quais o Instituto Na- vos legais cuja eficácia foi suspensa e de negar a vi-
cional do Seguro Social - !NSS, não vem gência dos arts. 55 e 107 da Lei 11.º 8.213/91 em sua
cumprindo a decisão do Supremo Tribu- redação original.
nal Federalie da Lei n.1I 8.213191 relativos Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1998. -
à averbação de tempo de trabalho rural. Deputado Paulo Paim, PT - RS.

Senhor Presidente, REQUERIMENTO
Requeiro a V. Ex.-, com base no art. 50 da (Do Sr. Paulo Paim)

Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Intemo que, ouvida a Mesa, sejam so
licitadas informações ao Sr. Ministro da Previdência
e Assistência Social para que seja esclarecido o mo
tivo pelo qual o Instituto Nacional do Seguro Soeial
INSS, não vem cumprindo a decisão do Supremo
Tribunal Federal que suspendeu a eficácia de altera
ções a dispositivos da Lei n.!! 8.213, de 24 de julho
de 1991, promovidas Medidas Provisórias n.i 1.523
11, de 26 de agosto de 1997. Tais alterações em de
corrência da decisão do STF foram rejeitadas pelo
Congresso Nacional, ao inverter a medida provisó
ria referida a Lei n.!! 9.528/97, revigorando-se a re
dação original da Lei n.!! 8.213191 que assegura o di
reito à contagem do tempo de trabalho rural para fins
de aposentadoria urbana.

O Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido
de medida cautelar, requerido pelo Partido Democrá
tico Trabalhista - PDT, e Partido dos Trabalhadores
- PT, para suspender a eficácia de alterações a dis
positivos da Lei n.!! 8.213, de 24 de julho de 1991,
promovidas pela Medida Provisória n.!! 1.523-11, de
26 de agosto de 1997, que restringe o direito do tra
balhador rural à aposentadoria.

Com a referida decisão, acolhida pelo Con
gresso Nacional na Lei n.2 9.528/97, o tempo de tra
balho ruml permanece podendo ser computado para
fins de aposentadoria, independentemente do valor
desta ou da comprovação de contribuição no perio-



-

Art. 2}l Fica acrescido ao art. 32 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados o seguiííte inciso:

-Art. 32•................................

XVII - Comissão dos Direitos da Mu
lher:

a) matérias relativas aos direitos da
mulher, inclusive as pertinentes às relações
de família;

b) acompanhamento das proposições
que destinem recursos orçamentários às
ações voltadas à proteção da saúde da mu
lher.

Art. 3.11 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Justificação

Cumpre criar entre as Comissões Permanentes
da Câmara dos Deputados colegiado que tenha por
campo temático as matérias relativas aos direitos da
mulher, bem como acompanhar as proposições que
destinem recursos orçamentários às ações voltadas
a proteção da sa~deda mulher.

É verdade que a Comissão de Seguridade S0
cial e Família já inclui entre seu campo temático as
matérias pertinentes à mulher (art. 32, XII, t, do Re
gimento Interno).

Todavia, é necessário que o Colegiado Perma
nente desta Casa se ocupe especificamente daque
las matérias, em face da relevância do tema e acor
de com os documentos produzidos pela IV Confe
rência Mundial sobre a Mulher, realizada em setem
bro de 1995 em Beijing, República Popular da China,
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lenta e sofre ação de esquadrões da morte que eli- PROJETO DE RESOLUÇÃO N.i 170, DE 1998
minam líderes rurais e, nas cidades, jovens pobres (Da Sra. Dalila Figueiredo)
suspeitos da prática de crimes (conforme O Estado Dá nova redação à alínea t do inciso
de S.Paulo, de 9 de dezembro de 1997). Enfim, um XII do art. 32 do Regimento Interno e
país onde os direitos humanos são constantemente acrescenta inciso XVII ao mesmo artigo.
desrespeitados, muito embora o relatório também re- A Câmara dos Deputados resolve:
conheça o empenho do atual Governo para modifi- Art. 1.'J. A alínea t do inciso XII do art. 32 do Re-
car essa situação. gimento Interno da Câmara dos Deputados passa a

Desnecessário dizer que a presença do poder vigorar com a seguinte redação:
público nesse setor é imprescindível. A esse respei-
to, além de outras providências que visem a fortale- -Art. 32 .
cer os órgãos públicos, defendo que a condução dos .
assuntos pertinentes a direitos humanos, por sua re- XII .
levância, esteja o mais próximo possível do chefe do ..
Poder Executivo Federal. t) matérias relativas à família, à crian-

Atualmente, está a cargo da Secretaria Nacio- ça, ao adolescente, ao idoso e ao excepcio-
nal dos Direitos Humanos, que integra o Ministério nal ou deficiente físico;
da Justiça, a coordenação e execução do Programa u •

Nacional de Direitos Humanos, harmonizando as di
versas políticas setoriais em matéria de direitos hu
manos e cidadania, em articulação com a sociedade
civil.

A importância das ações de competência da
secretaria é o que me leva a subscrever esta indica
ção. Como anteriormente dito, entendo que as deci
sões relativas às políticas sobre direitos humanos
devem estar sob a orientação direta do Presidente
da República. Com esse entendimento e tendo em
vista as disposições do art. 61, § 1º, da Constituição
Federal, venho sugerir a inclusão da secretaria na
estrutura da Presidência da República.

É como encaminho a V. Ex.1I a presente indica
ção.

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1998. 
Deputada Dalila Figueiredo.

REQUERIMENTO
(Da Deputada Dalila Figueiredo)

Requer o envio de indicação ao Po
der Executivo, sugerindo a transferência
da Secretaria Nacional dos Direitos Hu
manos para a Presidência da República.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1li, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V.Ex.ª seja encaminhada ao Sr. Presidente da Re
pública a indicação em anexo, sugerindo a transfe
rência da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos,
que atualmente integra o Ministério da Justiça, para
a Presidência·da República.

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1998. 
Deputada Dalila Figueiredo.



Justificação

A doação presumida de órgãos tem criado ver
dadeiro pavor na população, levando um número
grande de pessoas a manifestar sua vontade em
sentido contrário, recorrendo aos postos de identifi
cação para obter novo documento de identificação,
com a expressão ·não doador de órgãos e tecidos·.

Muitos médicos têm dado declarações, ques
tionando a validade de diagnósticos de morte cere
bral, o que leva as pessoas ao medo de terem seus
órgãos retiraGv3 ainda vivas.

Além disto, a presunção de doador viola o di
reito ao próprio corpo e a livre manifestação de von
tade quanto a doar ou não órgãos e tecidos.

De,sse, modo, atendendo aos anseios de nossa
população apresentamos este projeto de lei, acaban
do com a' presença e exigindo a manifestação da
vontade' expressa para que alguém assuma a quali-
dade de doador de órgãos e tecidos. .

Conclamamos, assim, nossos ilustres Pares no
sentido da aprovação desta proposição.

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 199B. 
Deputado José Pinotti.

REQUERIMENTO DE IHFORMÀÇÃO
, H.1l3.111, DE 1998
(Do Sr. DepUtado Cunha Bueno)

"Requer Informações ao Sr. Ministro
da Saúde sobre como deve proceder a
direção da Santa Casa de Misericórdia
de Itararé, SP, para receber o valor de
R$150.000,00, consignado no Orçamen
to da União para o exercício de 1998,
através de emenda parlamentar de mi
nha autoria (funcionai programática
13.075.0428.2646.0107).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. SO, § 2!!, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno desta Câmara dos Deputados, solicito
a V. Ex.· seja requerido ao Sr. Ministro da Saúde as
seguintes informações:

a) como deve proceder a direção da Santa
Casa de Misericórdia de Itararé, SP, para receber o
valor consignado no Orçamento da União para 1998,
através de emenda parlamentar de minha autoria?

b) deve encaminhar projeto? Se positivo. enca
minhar modelo e sistemática para preenchimento.
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sob os auspícios da Organização das Nações Uni- Art. 8.!1 Esta lei entra em vigor na dala 'de'süa
das. publicação. ,,- ," '

Tal proposição integra, pois, as l1l8U,aas legi~- Art. ~.9 Revogam-se a~ disposições em contrá-
lativas que visam implementar no Brasil as decisões rio.
da referida conferência no sentido de promover a
melhoria da situação social, econômica, cultural e
política das mulheres, baseada na situação de igual-

, dade entre mulheres e homens, expressamente pre
vista, aliás, na lei Maior, em seus arts. 5º caput, e
inciso I, e 226, § 59.

Contamos, dc:~al Lt::, \10m o apoio de nossos
eminentes Pares para a aprovação do presente pro
jeto de lei.

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1998. 
Deputada Dalila figueiredo.

PROJETO DE LEI H.I! 4.069, DE 1998
(Do Sr. José Pinotti)

Altera a Lei n.1! 9.434, de 4 de feve
reiro d4t 1997, que dispõe sobre a remo
ção de órgãos, tecidos e partes do corpo
humano para fins de transplante e trata
mento e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.!! O art. 4!!, caput, da Lei n.!! 9.434, de 4

de fevereiro de 1997, passa a vigorar com a seguin
te redação:

·Art. 4.!! Fica autorizada a doação de tecidos,
órgãos ou partes do corpo humano, para finalidade
de transplantes ou terapêuticas post mortem, qUan
do a pessoa falecida deixar um documento assinado
e com firma reconhecida, expressando sua disposi
ção em doar órgãos, ou quando fizer constar essa
declaração na Carteira de Identidade Civil ou na
Carteira Nacional de Habilitação·.

Art. 2.!! Acrescenta-se ao' art. 4!! da lei n.!!
9.434, de 4 de fevereiro de 1997, os parágrafos 6!! e
Tl com a seguinte redação:

·Art.4!! .
§ 1!! .
§ 2/l....••...•.•••••••.•••..•.
§ 3/l ..
§4!! .
§5/l .

§ 6!! Nos casos em que não houver manifesta
ção, autorizando ou não a doação, cabe à família to
mar a decisão que será formalizada por escrito aos
médicos responsáveis.

§ Tl Quando a pessoa deixar documento ou fi
zer registro em Carteira de Identidade Civil ou Car
teira Nacional de Habilitação, expressando sua von
tade de não doar órgãos, fica vedado a qualquer ou
tra pessoa modificar essa decisão.-



Requer informações ao Sr. Ministro
da Saúde sobre como deve proceder a di
reção do Hospital Beneficente José Pi
rondl, de Pirangi, SP, para receber o valor
de R$50.000,OO, consignado no Orçamen
to da União para o exercício de 1998,
através de emenda parlamentar de minha
autoria i . (funcional programática
13.075.0428.2646.0260).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno desta Câmara dos Deputados, solicito
a V. Ex.1I seja requerido ao Sr. Ministro da Saúde as
seguintes informações:

a} como deve proceder a direção do Hospital
Beneficente José Pirondi, de Pirangi, SP, para rece
ber o valor consignado no Orçamento da União
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Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1998.- De- para 1998, através de emenda parlamentar de mi-
ptltado Cunha Bueno. nha autoria?

Ã
b) deve encaminhar projeto? Se positivo, en-

REQUERIMENTO DE INFORMAÇ O caminhar modelo e sistemática para preenchimen-
N.1I 3.112, DE 1998 t

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno) o. Sala das Sessões 12 de janeiro de 1998. - De-

Requer informações ao Sr. Ministro putado Cunha Bueno.
do Planejamento e Orçamento sobre REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
como deve proceder a Prefeitura Muni- N.1I3.114, DE 1998
cipal de Itararé, SP, para receber o valor (Do Sr. Deputado Cunha Bueno)
de R$150.000,OO, consignado no Orça-
mento da União para o exercício de Requer Informações ao Sr. Ministro
1998, através de emenda parlamentar de da Saúde sobre como deve proceder a di-
minha autoria (funcional programática ração da Santa Casa de Misericórdia de
13.076.0448.3460.0165). Palmltal, SP, para receber o valor de

R$100.000,OO, consignado no Orçamento
Senhor Presidente, da União para o exercício, de 1998, atra-
Cam fundamento no art. 50, § 22

, da Constitui- vés de emenda parlamentar de minha au-
ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi- toria (funcional programática
menta Interno desta Câmara ~9l? .Deputados, solicito 13.075.0428.2,646.0175).
a V. Ex.- seja requerido ao Sr. Ministro do Planeja-
mento e Orçamento as seguintes informações: Senhor Presidente,

a) como deve proceder a Prefeitura Municipal Com fundamento no art. 50, § 22
, da Constitui-

de Itararé, SP, para receber o valor consignado no ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi-
Orçamento da União para 1998, através de emenda mento Interno desta Câmara dos Deputados, solicito
parlamentar, de minha autoria? a V. Ex}1 seja requerido ao Sr. Ministro da Saúde as

seguintes informações:
b) deve encaminhar projeto? Se positivo, enca- a) como deve proceder a direção da Santa

minhar modelo e sistemática para preenchimento. Casa de Misericórdia de Palmital, SP, para receber o
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1998. - valor consignado no Orçamento da União para 1998,

Deputado Cunha Bueno. através de emenda parlamentar de minha autoria?
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO b) deve encaminhar projeto? Se positivo, enca-

N.1I 3.113, DE 1998 minhar modelo e sistemática para preenchimento.
(Do Sr. Deputado Cunha Bueno) Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1998. -

Deputado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N1I 3.115, DE 1998

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer Informações ao Sr. Ministro
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídri
cos e da Amazônia Legal sobre como
deve proceder a Prefeitura Municipal de
Palmital, SP, para receber o valor de
R$150.000,00, consignado no Or;amen
to da União para o exercício de 1998,
através de emenda parlamentar, de mi
nha autoria (funcional programática
9.054.0077.3406.0064).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50,§ 22 , da Consti

tuição Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do
Regimento Interno desta Câmara dos Deputa-



Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50,§ 2º, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Intemo desta Câmara dos Deputados, solicito
a V. Ex!! seja requerido ao Sr. Ministro do Planeja
mento e Orçamento as seguintes informações:

a) como deve proceder a Prefeitura Municipal
de Laranjal Paulista, SP, para receber o valor con
signado no Orçamento da União para 1998, através
de emenda parlamentar de minha autoria?

b) deve encaminhar projeto? Se positivo, enca
minhar modelo e sistemática para preenchimento.

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1998.- De
. putado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 3.119, DE 1998

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Sr. Ministro
da Saúde sobre como deve proceder a
Prefeitura Municipal de Conchas, SP,
para receber o valor de R$1oo.ooo,00 con
signado no Orçamento da União para o
exercício de 1998, através de emenda
parlamentar de mínha autoria (funcional
programática 13.075.0428.2646.OQ26).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constitui

ção 'Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno desta Câmara dos Deputados, solicito
a V. Ex!! seja requerido ao Sr. Ministro da Saúde as
seguintes informações:

a) como deve proceder a direção da Santa Casa
de Misericórdia de Adamantina, SP, para receber o va
lor consignado no Orçamento da União para 1998,
através de emenda parlamentar de minha autoria?

b) deve encaminhar projeto? Se positivo, enca
minhar modelo e sistemática para preenchimento.

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1998. 
Deputado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N!! 3.117, DE 1998

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Sr. Ministro
da Saúde sobre como deve proceder a di
reção da Santa Casa de Misericórdia de
Atibaia, SP, para receber o valor de
R$1oo.ooo,00, consignado no Orçamento
da União para o exercício de 1998, atra
vés de emenda parlamentar de minha au
toria (funcional programática
13.075.0428.2646.0264).

Senhor Presidente,
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dos, solicito a V. Exª seja requerido ao Sr. Ministro Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi-
AmazôniaLegaleasseguintesinformações: mento Intemo desta Câmara dos Deputados, solicito

a) como deve proceder a Prefeitura Municipal a V. Ex!! seja requerido ao Sr. Ministro da Saúde as
de Palmital, SP, para receber o valor consignado no seguintes informações:
Orçamento da União para 1998, através de emenda a) como deve proceder a direção da Santa
parlamentar de minha autoria? Casa de Misericórdia de Atibaia, SP, para receber o

b) deve encaminhar projeto? Se positivo, enca- valor consignado no Orçamento da União para 1998,
minhar modelo e sistemática para preenchimento. • através de emenda parlamentar de minha autoria?

Sala das Sessões, 2..de janeiro de 1998.- De- b) deve encaminhar projeto? Se positivo, enca-
putado Cunha Bueno. minhar modelo e sistemática para preenchimento.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1998. -De-
N2 3.116, DE 1998 putado ,Cunha Bueno.

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno) REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

Requer informações ao Sr. Ministro N!! 3.118, DE 1998
da Saúde sobre como deve proceder a di- (Do Sr. Deputado Cunha Bueno)
reção de Santa Casa de Misericórdia de Requer informações ao Sr. Ministro
Adamantina, SP, para receber o valor de do Planejamento e Orçamento sobre
R$1oo.ooo,00, consignado no Orçament~ como deve proceder a Prefeitura Munici-
da União para o exercício de 1998, atra- pai de Laranjal Paulista, SP, para receber
vés de emenda parlamentar de minha au- o valor de R$1oo.ooo,00, consignado no
toria (funcional programática Orçamento da União para o exercício de
13.075.0428.2646.0262). 1998, através de emenda parlamentar, de

minha autoria (funcional programática
13.076.0448.3460.0164).
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Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno desta Câmara dos Deputados, solicito
a V. Exª seja requerido ao Sr. Ministro da Saúde as
seguintes informações:

a} como deve proceder a Prefeitura Municipal
de Conchas, SP, para receber o valor consignado no
Orçamento da União para 1998, através de emenda
parlamentar de minha autoria?

b} deve encaminhar projeto? Se positivo, enca
minhar modelo e sistemática para preenchimento.

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1998. 
Deputado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 3.120, DE 1998

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Sr. Ministro
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídri
cos e da Amazônia Legal sobre como
deve proceder a Prefeitura Municipal de
Mirandópolis, SP, para receber o valor de
R$1oo.ooo,00 consignado no Orçamento
da União para o exercício de 1998, atra
vés de emenda parlamentar de minha au
toria (funcional programática
04.054.oon.1267.0070).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno desta Câmara dos Deputados, solicito
a V. EXª seja requerido ao Sr. Ministro do Meio Am
biente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
as seguintes informações:

a} como deve proceder a Prefeitura Municipal
de Mirandópolis, SP, para receber o valor consigna
do no Orçamento da União para 1998, através de
emenda parlamentar de minha autoria?

b} deve encaminhar projeto? Se positivo, enca
minhar modelo e sistemática para preenchimento.

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1998. 
Deputado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 3.121, DE 1998

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Sr. Ministro
do Planejamento e Orçamento sobre
como deve proceder a Prefeitura Munici
pal de Buri, SP, para receber o valor de
R$1oo.ooo,00, consignado no Orçamento

da União para o exercício de 1998, atra
vés de emenda parlamentar de minha au
toria (funcional programática
13.076.0448.3460.0163).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno desta Câmara dos Deputados, solicito
a V. EXª seja requerido ao Sr. Ministro do Planeja
mento e Orçamento as seguintes informações:

a} como deve proceder a Prefeitura Municipal
de Buri, SP, para receber o valor consignado no Or
çamento da União para 1998, através de emenda
parlamentar de minha autoria?

b} deve encaminhar projeto? Se positivo, enca
minhar modelo e sistemática para preenchimento.

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1998. 
Deputado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 3.122, DE 1998

(1)0 Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Sr. Ministro
do Planejamento e Orçamento sobre
como deve proceder a Prefeitura Munici
pal de Tremembé, SP, para receber o va
1~::Jr de R$100.ooo,00, consignado no Orça
mento da União para o exercício de 1998,
através de emenda parlamentar de minha
autoria (funcional programática
13.076.0448.~460.3114).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Consti

tuição Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do
Regimento Interno desta Câmara dos Deputados,
solicito a V. Exª seja requerido ao Sr. Ministro do
Planejamento e Orçamento as seguintes informa
ções:

a} como deve proceder a Prefeitura Municipal
de Tremembé, SP, para receber o Valor consignado
no Orçamento da União para 1998, através de
emenda parlamentar de minha autoria?

b} deve encaminhar projeto? Se positivo, en
caminhar modelo e sistemática para preenchimen
to.

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1998. 
Deputado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 3.123, DE 1998

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)
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Requer informações ao Sr. Ministro
da Educação e do Desporto sobre como
deve proceder a Prefeitura Municipal de
Santa Albertina, SP, para receber o va
lor de R$50.000,00 consignado no Orça
mento da União para o exercício de
1998, através de emenda parlamentar de
minha autoria (funcional programática
08.041.0190.2290.0020).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e os arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno desta Câmara dos Deputados, solicito
a V. EXª seja requerido ao Sr. Ministro da Educação
e do Desporto as seguintes informações:

a) como deve proceder a Prefeitura Municipal
de Santa Albertina, SP, para receber o valor consig
nado no Orçamento da União para 1998, através de
emenda parlamentar de minha autoria?

b) deve encaminhar projeto? Se positivo, en
caminhar modelo e sistemática para preenchimen
to.

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1998. 
Deputado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 3.124, DE 1998

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Sr. Ministro
da Saúde sobre como deve proceder a di
reção da Santa Casa de Misericórdia de
Garça, SP, para receber o valor de
R$50.000,OO, consignado no Orçamento
da União para o exercício de 1998, atra-

.vés de emenda parlamentar de minha au-
toria (funcional programática
13.075.0428.2646.0266).

Senhor Presidente,. .
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno desta Câmara dos Deputados, solicito
a V. EXª seja requerido ao Sr. Ministro da Saúde as
seguintes informações:

a) como deve proceder a direção da Santa
Casa de Misericórdia de Garça, SP, para receber
o valor consignado no Orçamento da União para
1998, através de emenda parlamentar de minha
autoria?

b) deve encaminhar projeto? Se positivo, en
caminhar modelo e sistemática para preenchimen
to.

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1998. 
Deputado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 3.125, DE 1998

(Do Sr. Deputado CuIlha Bueno)

Requer informações ao Sr. Ministro
da Saúde sobre como deve proceder a di
reção da Fundação Antônio Prudente, de
São Paulo, SP, parã receber o valor de
R$100.000,00 consignado no Orçamen
to da União para o exercício de 1998,
através de emenda parlamentar de mi
nha autoria (funcional programática
13.075.0428.2646.0268).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno desta Câmara dos Deputados, solicito
a V. Exª seja requerido ao Sr. Ministr.q Q1:l Saúde as
seguintes informações: .' .'

a) como deve proceder a direção da Funda
ção Antônio Prudente, de São Paulo, SP, para re
ceber o valor consignado no Orçamento da União
para 1998, através de emenda parlamentar de mi
nha autoria?

b) deve encaminhar projeto? Se positivo, en
caminhar modelo e sistemática para preenchimen
to.

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1998. 
Deputado Cunha Bueno.

VII- ENCERRAMENTO'

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a ses
são.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
COMPARECEM MAIS OS SRS. :

Roraima

Luís Barbosa - PPB; Robério Araújo - PPB;
Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Murilo Pinheiro - PFL; Raquel Capiberibe 
PSB; Sérgio Barcellos - PFL; Valdenor Guedes 
PPB.

Pará

Mário Martins - Bloco/PMDB; Nicias Ribeiro 
PSDB; Olavio Rocha - PSDB; Paulo Rocha - Blo
co/PDT; Raimundo Santos - PFL; Socorro Gomes 
Bloco/PCdoB; Vic Pires Franco - PFL.
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Amazonas

Luiz Fernando PPB; Paudemey Avelino - PFL.

Rondônia

Marinha Raupp - PSDB; Moisés Bennesby 
PSDB; Oscar Andrade - PFL; Silvernani Santos - PFL.

Acre

Regina Lino - Bloco/PMDB.

Tocantins

Osvaldo Reis - PPB; Paulo Mourão - PSDB;
Udson Bandeira - Bloco/PMDB.

Maranhão

Magno Bacelar - PFL; Marcia Marinho 
PSDB; Mauro Fecury - PFL; Nan Souza - PFL;
Pedro Novais - Bloco/PMDB;. Roberto Rocha 
PSDB; Sarney Filho - PFL; Sebastião Madeira 
PSDB.

Ceará

Leonidas Cristino - PPS; Nelson Otoch 
PSDB; Paes de Andrade - Bloco/PMDB; Paulo Lus
tosa - Bloco/PMDB; Pimentel Gomes - PPS; Rai
mundo Gomes de Matos - PSDB; Roberto Pessoa 
PFL; Rommel Feijó - PSDB.

Piauí

Júlio César - PFL; Mussa Demes - PFL; Paes
Landim - PFL.

Rio Grande do Norte

Ney Lopes - PFL.

Paraíba

Roberto Paulino - Bloco - PMDB.

Pernambuco

Luiz Piauhylino - PSDB; Mendonça Filho 
PFL; Osvaldo Coelho - PFL; Pedro Correa - PPB;
Ricardo Heráclio - PSB; Silvio Pessoa - Blo
co/PMDB; Vicente Andrade Gomes - PSDB.

Alagoas

José Thomaz Nono - PSDB; Moacyr Andrade
- PPB; Pedro Luís Albuquerque - PFL.

Sergípe

Marcelo Deda - Bloco/PDT; Messias Gois 
PFL; Pedro Valadares - PSB.

Bahia

Leur Lomanto - PFL; Luís Eduardo - PFL; Luiz
Alberto - Bloco/PDT; Luiz Braga - PFL; Luiz Moreira

- PFL; Manoel Castro - PFL; Mário Negromonte 
PSDB; Nestor Duarte - PSDB; Pedro lrujo -:- Blo
co/PMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto Santos 
PSDB; Roland Lavigne - PFL; Sérgio Carneiro 
Bloco/PDT; Severiano Alves - Bloco/PDT; Simara
Ellery - Bloco/PMDB; Ursicino Queiroz - PFL.

Minas Gerais

José Santana de Vasconcellos - PFL; Lael Va
rella - PFL; Leopoldo Bessone - PTB; Márcio Reinaldo
Moreira - PPB; Mé!-rcos Lima - Bloco/PMDB; Mário de
Oliveira - PPB; Maurício Campos - PL; Mauro Lopes 
BlocoIPMDB; Nárcio Rodrigues - PSDB; Neif Jabur 
BlocoIPMDB; Nilrnário Miranda BlocolPT; Odelmo
Leão - PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Delgado
- BlocolPT; Paulo Heslander - PTB; Philemon Rodri
gues - PTB; Raul Belém - PFL; Roberto Brant 
PSDB; Romel Anízio - PPB; Ronaldo Perim - Blo
coIPMDB; Sandra Starling - BlocolPT; Saraiva Felipe

,- Bloco/PMDB; Sérgio· Miranda - Bloco/PCdoB; Silas
Brasileiro - BlocoIPMDB; Silvio Abreu - Bloco/PDT;
Tilden Santiago - BlocolPT.

Espírito Santo

Luiz Buaiz - PFL; Luiz Durão - PFL; Marcus
Vicente - PSDB; Nilton Baiano - PPB; Rita Camata
- Bloco/PMDB; Roberto Valadão - Bloco/PMDB.

Rio de Janeiro

Laprovita Vieira - PPB; Lauro Carneiro - PFL;
Lima Netto - PFL; Lindberg Farias - PSTU; Maria da
Conceição Tavares - Bloco/PT; Milton Temer - Blo
co/PT; Miro Teixeira - Bloco/PDT; Moreira Franco
Bloco/PMDB; Noel de Oliveira - Bloco/PMDB; Os
mar Leitão - PPB; Paulo Feijó - PSDB; Paulo Nasci
mento - PPB; Roberto Campos - PPB; Roberto Jef
ferson - PTB; Ronaldo Cezar Coelho - PSDB; Ro
naldo Santos - PSDB; Rubem Medina - PFL; Sérgio
Arouca - PPS; Simão Sessim - PPB; Vanessa Fe
Iippe- PFL.

São Paulo

Jurandyr Paixão - PPB; Koyu lha - PSDB; La
martine Posella - PPB; Luciano Zica - Bloco/PT;
Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco/PT; Luiz Gushiken
- Bloco/PT; Luiz Máximo - PSDB; Maluly Netto 
PFL; Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB; Marcos Vini
cius de Campos - PFL; Marquinho Chedid - Blo
co/PSD; Marta Suplicy - Bloco/PT; Nelson Marque
zelli - PTB; Pedro Yves - PPB; Ricardo Izar - PPB;
Robson Tuma - PFL; Salvador Zimbaldi - PSDB;
Silvio Torres - PSDB; Teima de Souza - Bloco/PT;
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Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia - PPB; Va
dão Gomes - PPB; Valdemar Costa Neto - PFL.

Mato Grosso

Murilo Domingos - PTB; Pedro Henry PSDB;
Rodrigues Palma - PTB; Rogério Silva - PFL; Tete
Bezerra - Bloco/PMDB.

Distrito Federal

Maria Laura - Bloco/PT; Osório Adriano - PFL.

Goiás

Jovair Arantes - PSDB; Udia Quinan - Blo
co/PMDB; Marconi Perillo - PSDB; Nair Xavier Lobo
- Bloco/PMDB; Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB;
Pedrinho Abrão - PTB; Pedro Canedo - PL; Pedro
Wilson - Bloco/PT; Rubens Cosac - Bloco/PMDB.

Mato Grosso do Sul

Marçal Filho - PSDB; Marilu Guimarães - PFL;
Marisa Serrano - PSDB; Oscar Goldoni - Blo
co/PMDB; Saulo Queiroz - PFL.

Paraná

Luciano Pizzatto - PFL; Luiz Carlos Hauly 
PSDB; Maucírio Requião - Bloco/PMDB; Ned
son Micheleti - Bloco/PT; Nelson Meurer - PPB;
Paulo Bernardo Bloco/PT; Paulo Cordeiro - PFL;
Renato Johnsson - PSDB; Ricardo Barros - PPB;
Ricardo Gomyde - Bloco/PCdoB; Valdomiro Meger
- PFL.

Santa Catarina

Mário Cavallazzi - PPB; Milton Mendes - Blo
co/PT; Neuto de Conto - Bloco/PMDB; Paulo Bauer
- PFL; Paulo Gouvea - PFL; Serafim Venzon - Blo
co/PDT; Valdir Colatto - Bloco/PMDB; Vânio dos
Santos - Bloco/PT.

Rio Grande do Sul

Luís Roberto Ponte - Bloco/PMDB; Luiz Mai
nardi - BlocolPT; Matheus Scmidt - Bloco/PDT; Mi
guel Rossetto - Bloco/PT; Nelson Harter - Blo
co/PMDB; Nelson Marchezan - PSDB; Odacir Klein
- Bloco/PMDB; Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo Ritzel
- Bloco/PMDB; Renan Kurtz - Bloco/PDT; Valdeci
Oliveira - Bloco/PT.

DEIXARAM DE COMPARECER OS SENHO
RES:

Roraima

Moises Lipnik - PL

Amapá

Gervásio Oliveira - Bloco-PDT

Pará

Hilário Coimbra - PSDB

Acre

Osmir Lima - PFL
Zila Bezerra - PFL

Maranhão

Davi Alves Silva - PPB
Neiva Moreira - Bloco-PDT
Remi Trinta - PL

Ceará

Aércio de Borba - PPB
Firmo de Castro - PSDB
Pinheiro Landim - Bloco-PMDB

Piauí

Alberto Silva - Bloco-PMDB

Paraíba

Ricardo Rique - Bloco-PMDB

Pernambu~o

Antonio Geraldo - PFL
Roberto Fontes - PFL
Salatiel Carvalho - PPB

Alagoas

José Costa - Bloco-PMDB

Sergipe

Cleonâncio Fonseca - Bloco-PMDB
José Teles - PPB

Bahia

Benito Gama - PFL
Jaques Wagner - Bloco-PT
João Carlos Bacelar - PFL
José Rocha - PFL
Walter Pinheiro - Bloco-PT

Minas Gerais

Jaime Martins - PFL
João Magalhães - Bloco-PMDB
Maria Elvira - Bloco-PMDB
Sérgio Naya - PPB

Rio de Janeiro

Alvaro Vale - PL
Cândido Mendes - PSDB
Flávio Palmier da Veiga - PSDB
Márcia Cibilis Viana - Bloco-PDT

São Paulo
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Paulo Lima - PFL

Goiás

Maria Valadão - PTB
Roberto Balestra - PPB
Sandro Mabel - Bloco-PMDB

Paraná

Max Rosenmann - PSDB
Moacir Micheletto - Bloco-PMDB
Odílio Balbinotti - PSDB
Padre Roque - Bloco-PT

Santa Catarina

Paulo Bornhausen - PFL

Rio Grande do Sul

Enio Bacci - Bloco-PDT

Júlio Redecker - PPB

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro
a sessão, designando para manhã, quarta-feira, dia
14, às 14 horas, a seguinte Ordem do Dia.

ORDEI'v~ DO DIA
(Às 16 horas)

MATÉRIA SOBRE A MESA

I • Recurso nO 213/97, do Senhor Luis
Eduardo e outros, ao Presidente da Câmara dos
Deputados para apreciação. pelo Plenário, do
p'3recer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, especificamente quanto à Emenda
Supressiva aprovada à Proposta de Emenda à
Constituição nO 472-AJ97, do Senado Federal, que

altera dispositives dos artigos 48, 62 e 84, da
Constituição Federal, e dá outras providências.

URGÊNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)

Discussão

1
PROJETO DE LEI N° 3.920, DE 1997

(DA COMISSÃO DE CIt:NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei nO 3.920, de 1997, que dispõe altera a Tabela
de Valores da Taxa de Fiscalização da Instalação
por Estação, objeto do ANEXO 111, da Lei nO 9.472,
de 16 de julho de 1997, que dispõe sobre a
or~anjzação dos serviços de telecomunicações, a
criação e o funcionamento de um órgão regulador
e outros aspectos institucionais, nos termos da
Emenda Constitucional nO 8, de 1995; pendente de
pareceres das Comissões: de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação.....

2
PROJETO DE LEI N° 4.045, DE 1997

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projeto de

lei nO 4.045, de 1997, que dispõe sobre legislação
de trânsito e dá outras providências; pend.ente de

receres das Comissões' rio Viaçãe- e
fransportes; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

Tendo apensado o de nO 3.771/97.

3
PROJETO DE lEI N° 4.011, DE 1997

(DO SENADO FEDERAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Lei nO 4.011, de 1997, que institui o Fundo de
Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra - e
dá outras providências; pendente de pareceres
das Comissões: de Agricultura e Política Rural; de
F!nanças e Tributação; e de Constituição e Justiça
e de Redação.

APRECIAÇÃO PRELIMINAR
(Artigo 144 do Regimento Interno)

4
,Apreciação preliminar do parecer da

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
especificamente quanto à Emenda Supressiva
aprovada à Proposta de Emenda à Constituição n0
472-AJ97, do Senado Federal, que altera
dispositivos dos artigos 48, 62 e 84, da
Cunstituição Federal, e dá outras providências.

Obs.: Se provido o recurso nO 213/97
(item I da Matéria sobre a Mesa).
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RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA 27 3a·feira 15:00 Vanio dos Santos
O GRANDE EXPEDIENTE 15:25 Wo/ney Queiroz

• 12 de janeiro a 13 de fevereiro de 1998 • 28 4a·feira 15:00 José Pimentel
15:25 Dalila Figueiredo

JANEIRO 29 Sa·feira 15:00 Nair Xavier Lobo
15:25 Augusto Nardes

Data Dia da Semana Hora Nome 30 6a·feira. 10:00 Vicente Arruda

14 4 i1·feira 15:00 Ursicino Queiroz 10:25

15:25 Ivan Valente 10:50 Valdeci Oliveira

15 5i1·feira 15:00 Colbert Martins 11:15

15:25 Marconi Perillo 11:40

16 6i1·feira 10:00 Paulo Rocha 12:05

10:25 Antonio Feijão 12:30

10:50 Ademir Cunha 12:55

11:15 13:20

11:40
12:05 Paulo Paim
12:30
12:55 FEVEREIRO

13:20
'9 2 i1-feira 15:00 Humberto Costa 02 2a·feira 15:00 Paudemey Avelino

15:25 Oscar Andrade 15:25 Benedito Domingos

15:50 Jaime Martins 15:50 Moisés Bennesby

16:15 Chicó Vigilante 16:15 Pedro Wilson

16:40 Jaques Wagner 16:40 Fernando Ferro

17:05 Marcus Vicente 17:05 Aécio de Borba

17:30 Agnelo Queiroz 17:30 Luiz Fernando

17:55 Nilson Gibson 17:55 Eliseu Resende

18:20 18:20 Udson Bandeira

20 3i1·feira 15:00 Marcelo Déda 03 3i1·feira 15:00 Júlio Cesar

15:25 João Fassarella 15:25 Israel Pinheiro

21 4 i1·feira 15:00 Cláudio Chaves
. 04 4 i1·feira' 15:00 José Genoíno

15:25 Regina Uno 15:25 Sebastião Madeira

22 SiI·feira 15:00 Paes de Andrade
' OS SiI·feira 15:00 Augusto Carvalho

15:25 Adelson SElvador 15:25 Ronaldo Santos

23 6a·feira 10:00 Joana Darc 06 6i1·feira 10:00

10:25 José Carlos Vieira 10:25 Maria Laura

10:50 Zaire Rezende 10:50

11 :15 Ricardo Barroc: 11 :15

11:40 11:40

12:05 12:05

12:30 12:30
12:55 12:55
13:20 13:20

26 2 i1·feira 15:00 Laprovita Vieira 09 2i1·feira 15:00 Francisco Rodrigues
15:25 Sérgio Miranda 15:25 Jofran Frejat

15:50 Aldo Arantes 15:50 Vicente Cascionp.

16:15 Hermes Parcianello 16:15 Gilvan Freire

16:40 Manoel Castro 16:40 Aroldo Cedraz .

17:05 Undberg Farias 17:05 Mhemarde Barros Faho

17:30 Paulo Delgado 17:30 Paulo Lustosa

17:55 Roberto Pessoa 17:55 Arlindo Chinaglia

18:20 Jarbas Lima 18:20 Adylson Motta
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10 3a·feira 15:00 Roberto Valadão 10:50
15:25 Silvernani Santos 11:15

15:00 Inácio Arruda
11 :40 Luiz Mainardi

11 43 ·feira 12:05
15:25 Luiz Durão 12:30

12 5a·feira 15:00 Esther Grossi 12:55
15:25 Antonio Caias Pannunzio 13:20

Sa·feira 10:0013
10:25

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I - COMISSÕES PERMANENTES:

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO

LOCAL: Plenário 01. Anexo 11
HORÁRIO: 10 horas

PAU T A N° 01/98

A • Proposição sujeita a disposições
Gspeciais (art. 202 e 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 514/97 - do Poder Executivo - que "altera os
arts. 21, 22, 30, 32 e 144 da Constituição
,Federal".
, RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA CONJUNTA: Concedida em 04.12.97
aos Deputados Nilson Gibson e Nelson Otoch.

PAU T A N° 02/98

A - Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 2,960/97 - do Poder
Executivo (Mensagem n° 396/97) - que "dispõe
sobre o processo e julgamento da ação direta

de inconstitucionalidade e da ação declaratória
de constitucionalidade perante o Supremo
Tribunal Federal".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação

B - Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

2 - PROJETO DE LEI N° 4.275/93 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 822/93) - que "dispõe
sobre a utilização, pelo Governo do Distrito
Federal, daR Policias Civil e Militar e do Corpo
de Bombeiros Militar, de que trata o parágr<:!fo
4° do artigo 32 da Constituição, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela constitucionalidade.
juridicidade e técnica legislativa deste e do
Substitutivo da Comissão de Defesa Nacional,
com subemendas de redação

PAU T A N° 03/98

A • Proposição sujeita a disposições
especiais (art. 202 e 203 do RI):

TRA.MITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENUA À CONSTITUiÇÃO
N° 500/97 - do Senado Federal • que "dá nov:=!
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COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

PAU T A N° 01/98

Assuntos Internos
1 - Comissão Esoecial destinada a nrnfprir P~r",,."'r

á Proposta de Em~nda à Constituição nO 3~-H.

Horário: 14h30
Local: Plenário 13, Anexo 11

11 • COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 33·H/95 - PREVIDÊNCIA

SOCIAL

PAUTA N° 2198

1 -

A • Proposição Sujeita à Apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

PROJETO DE 'DECRETO LEGISLATIVO N°
581197 - da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional - que "aprova o texto da
Convenção Internacional sobre Preparo,
Resposta e Cooperação em Caso de Polui~o

por Óleo, 1990, conclulda em Londres, em'30,
de novembro de 1990"., '
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS
ALELUIA
PARECER: Favorável

PAU T A N° 04/98

abril de 1997".

redação ao § 2° do art. 102 da Constituição RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
FederaL" (Apensada a Proposta de.Emenda à PARECER: pela constitucionalidade,
Constituição nO 517/97) juridicidade e técnica legislativa

. RELATOR: Deputado NEY LOPES 5 _ PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO' N0
PARECER: será proferido durante a reunião 583197 -da Comissão de Relações Exteriores e

de Defesa Nacional (Mensagem nO 1.000/97)
que " aprova o texto modificativo ao Convê,:,io
Constitutivo do Banco Africano de
Desenvolvimento, aprovado pela Resolução
B/BG/97/05".
RELATOR:Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

A • Proposições sujeitas à apreciação dó
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
575/97 -da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional (Mensagem nO 716/97) 
que " ~prova o texto do Tratado,' sobre a
Nao-Proliferação de Armas Nucleares,
concluído em 1° de julho de 1968, com vistas à
adesão pelo Governo brasileiro".
RELATOR:Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
577/97 -da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional (Mensagem nO 401/97) 
que" aprova o texto do Acordo sobre Serviços
Aéreos Sub-Regionais, entre os Governos da
República Argentina, da República da Soliva,
da República Federativa do Brasil, da
República do Chile, da República Oriental do
Paraguai e da República do Uruguai, celebrado
em Fortaleza, em 17 de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

3 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
581/97 -da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional (Mensagem nO 604/97) 
que "aprova o texto da Convenção
Internacional sobre Preparo, Resposta e
Cdoperação em· Caso de. Poluição por Óleo,
1990, concluída em Londres, em 30 de
novembro de 1990".
RELATOR:Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

4 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
582/97 - da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional (Mensagem nO 636/97) 
que "aprova o texto de Acordo sobre Serviços
Aéreós, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
00"".... ""-1: .... - .J _ t I -._....._"1._' 'w"" .... ""_
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1 - Comissãq Especial destinada.a proferir Parecer .
à Proposta de Emenda à Constituiçao nO
554-A, de 1997, que··convoca, AssembJéi~. ..
Nacional Constituinte a partir de'10'dé' janeiro
de 1999". '
RELATOR: Deputado.

Comissão Especial destinada a proferir Parecer
à Pro?Qsta de Emenda à Constituiçao nO
472.-A. de 1997, que "ârtera disposltlvosdos
arts. 48, 62 e 84 daConltltulçlo Federal e dá
outras provId6nclal".
RELATOR: Deputado.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 554·Al97 • ASSEMBLÉIA
NACIONAL CONSTITUIN1"E

AVISO N° 01/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio: 14.01.98
prazo: 1OSessOI.

o Decurso: 11 S8s8l0

AVISO N° 01/98

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 175-A/95 - REFORMA

TRIBUTÁRIA

de 1995, que "modifica o Sistema de . 1 •
Previdência Social, estabelece normas de
transição e dá outras providências. Substitutivo
do Senado Federal em 10/10/97.
Relator: Deputado ARNALDO MADEIRA

Comissão Especial destinada a proferir Parecer
à Proposta de Emenda à Constituiçao nO 33-H,
de 1995, que' "modifica o Sistema de
PrevidênCia Social, estabelece normas de
transição e dá outras providências. Substitutivo
do Senado Federal em 10/10/97.
Relator: Deputado ARNALDO MADEIRA

1 •

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio: 14.01.98
prazo: 10 Sessões
Decurso: 18 Sessão

PAUTA N° 1/98

Horário: 15h
Local: Plenario 5, Anexo 11
Assuntos Internos
1 • PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 175-A, DE 1995 - do Poder Executivo
(Mensagem nO 888/95) - que "altera0 Capítulo
do Sistema Tributário".
(Apensadas: PECs. nOs. 14-Al95; 46-Al95;
47-AI95; 38-AI95; 11o-Al92; 195-Al95;
124-Al95 e 176-Al93).
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES.

NOTA:
AS EMENDAS SÓ SERÃO ACEITAS EM FORMULÁ
RIO PRÓPRIO DISPONIVéL NAS SECRETARIAS DAS
COMISSOES.
HORÁRIO: DE 09:00 As 12:00 E 13:30 As 18:30

Para obter informações sobre a tramitação de
proposições nas Comissões, ligue para o~

seguintes ramais: .

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 472-AJ97 - EDiÇÃO DE

MEDIDAS PROVISÓRIAS

CEDI/SINOPSE •••--.-----.--•••----.--•••••••-.:•••• 6B46 a 6850
DECOMlCoordenação de Comissões Permanentes ·--·-···--6892

Serviço de Comissões Especiais e Externas -------.7052
Serviço de CPls 1055

PAUTA N° 1/98

Horário: 14h30
Local: Plenário 11, Anexo li

Instalação da Comissão e eleição do
Presidente e dos Vi'ce-Presidentes.

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Edição: Míe/eo de Apoio à Informática

Ramais.: 6877/6878
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O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1!!, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n.º 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6º da Lei n.º 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma dos arti
gos 9º, item I, e 10 da citada Lei n.º 8.112, combina
dos com () artigo 2a da Resolução n.!! 30, de 13 de
novembro de 1990, CELlA DULCE DE' RESENDE
QUEIROZ para exercer cargo da Categoria Funcio
nai de Técnico Logislativo - atribuição Operador de
Máquinas, Padrão 22, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, transformado pelo Ato da
Mesa n.!! 95, de 1R de dezembro de 1993, em vaga
decorrente da aposentadoria de Geraldo do Espírito
Santo, conforme Ato do Presidente de 27 de outubro
de 1994, publicado no Diário Oficial da União de 3
de novembro de 1994.

Câmara dos Deputados, 13 de janeiro de 1998.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso dás atribuições que lhe confere o artigo 1!!, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n.º 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6!! da Lei n.º 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma dos arti
gos 9º, item I, e 10 da citada Lei n.!! 8.112, combina
dos com o artigo 28 da Resolução n.!! 30, de 13 de
novembro de 1990, CLÁUDIA REGINA DE AZEVE
DO para exercer cargo da Categoria Funcional de
Técnico Legislativo - atribuição Operador de Máqui
nas, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pelo Ato da Mesa n.!!
95, de 1!! de dezembro de 1993, em vaga decorrente
da aposentadoria de Maria Augusta Pires, conforme
Ato do Presidente de 7 de agosto de 1996, publicado .
no Diário Oficial da União de 14 de agosto de 1996.

Câmara dos Deputados, 13 de janeiro de 1998.
- Michel Temer, Presidente.

ATOS DO PRESIDENTE CO para exercer cargo da Categoria Funcional de
O Presidente da Câmara dos Deputados, no Técnico Legislativo - atribuição Operador de Máqui-

Ul?O das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item nas, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara
I, alínea a', do Ato da Mesa n.º 205, de 28 de junho dos Deputados, transformado pelo Ato da Mesa n.!!
de 1990, e o artigo 6º da Lei n.º 8.112, de 11 de de- 95, de 1º de dezembro de 1993, em vaga decorrente
zembro de 1990, resolve nomear, na forma dos arti- da aposentadoria de Therezinha Giannetti Nelson de
gos 9!!, item I, e 10 da citada Lei n.2 8.112, combina- Senna, conforme ato do Presidente de 21 de março
dos com o artigo 28 da Resolução n.º 30, de 13 de de 1995, publicado no Diário Oficial da União de 27
novembro de 1990, ADIVALDO MARTINS GOMES de março de 1995.
para exercer cargo da Categoria Funcional de Técni- Câmara dos Deputados, 13 de janeiro de 1998.
co· Legislativo - atribuição Operador de Máquinas, - Michel Temer, Presidente.
Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo Ato da Mesa n.º 95,
de 12de dezembro de 1993, em vaga decorrente da
Aposentadoria de Angelo Vidal Neto, conforme Ato
do Presidente de 20 de dezembro de 1993, publica
do no Diário Oficial da União de 28 de dezembro de
1993.

Câmara dos Deputados, 13 de janeiro de 1998..
- Michel Têrrier, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n.!! 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6º da Lei n.!! 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma dos arti
gos 9º, item I, e 10 da citada Lei n.!! 8.112, combina
dos com o artigo 28 da Resolução n.!! 30, de 13 de
novembro de 1990, ALEXANDRE CARRIJO FRAN-

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1R, item
I, alínea a, o Ato da Mesa n.R 205, de 28 de junho de·
1990, e o artigo 62da Lei n.º 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve nomear, na forma dos artigos
92, Item I, e 10 da citada Lei n.!! 8.112, combinados
com o artigo 28 da Resolução n.!! 30, de 13 de no
vembro de 1990, ALESSANDRO LUIZ CHAHINI ES
CUDERO para exercer cargo da Categoria Funcio
nai de Técnico Legislativo - atribuição Operador de
Máquinas, Padrão 22, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, transformado pelo Ato da
Mesa n.!! 95, de 1!! de dezembro de 1993, em vaga
decorrente da posse em outro cargo público de Mar
co Antonio Silva de Mendonça, conforme Ato do
Presidente de 10 de março de 1997, publicado no
Diário da Câmara dos Deputados de 11 de março de
1997.

Câmara dos Deputados, 13 de janeiro de 1998.
- Michel Temer, Presidente.
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o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item,
alínea a, do Ato da Mesa n.2 205, de 28 de junho de·
1990 e o artigo 62 da Lei n.2 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve nomear, na forma dos artigos
91!, item I, e 10 da citada Lei n/O! 8.112, combinados
com o artigo 28 da Resolução n.2 30, de 13 de no
vembro de 1990, CRISTIENE SILVA MOREIRA RO
DRIGUES para exercer cargo da Categoria Funcio
nai de Técnico Legislativo - atribuição Operador de
Máquinas, Padrão 22, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, transformado pelo Ato da
Mesa n.2 95, de 12 de dezembro de 1993, em vaga
decorrente da aposentadoria de Oscar Ferreira da
Silva, conforme Ato do Presidente de 18 de novem
bro de 1996, publicado no Diário Oficial da União de
25 de novembro de 1996.

Câmara dos Deputados, 13 de janeiro de 1998.
- Michel Temer, Présidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1l1, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n.º 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 62 da Lei n.2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma dos arti
gos 9º, item I, e 10 da citada Lei n.lI 8.112, combina
dos com o artigo 28 da Resolução n.ll 30, de 13 de
novembro de 1990, ELIANA WERBERICH MOREI
RA DE OLIVEIRA para exercer cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Opera
dor de Máquinas, Padrão 22, do Quadro Permanen
te da Câmara dos Deputados, transformado pelo Ato
da Mesa n.1! 95, de 12 de dezembro de 1993, em
vaga decorrente da aposentadoria de Ismael Tomé,
conforme Ato do Presidente de 4 de agosto de 1993,
publicado no Diário Oficial da União de 09 de agosto
de 1993.

Câmara dos Deputados, 13 de janeiro de 1998.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 11!, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n.ll 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 62 da Lei n.2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma dos arti
gos 92, item I, e 10 da citada Lei n.lI 8.112, combina
dos com o artigo 28 da Resolução n.lI 30, de 13 de
novembro de 1990, ELlZABETE NOGUEIRA ALVES
para exercer cargo da Categoria Funcional de Téni-

co Legislativo - atribuição Operador de Máquinas,
Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo Ato da Mesa n.2 95,
de 12 de dezembro de 1993, em vaga decorrente da
aposentadoria de Terezinha Benac, conforme Ato do
Presidente de 7 de julho de 1994, publicado no Diá
rio Oficial da União de 11 de julho de 1994.

Câmara dos Deputados, 13 de janeiro de 1998.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n.2 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 62 da Lei n.2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma dos arti
gos 92, item I, e 10 da citada Lei n.!! 8.112, combina
dos com o artigo 28 da Resolução n.lI 30, de 13 de
novembro de 1990, FLAVIA DE MELO para exercer
cargo da Cé!~egoria Funcional de Técnico Legislativo
- atribuição Operador de Máquinas, Padrão 22, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pelo Ato da Mesa n.2 95, de 1!l de de
zembro de 1993, em vaga decorrente da posse em
outro cargo público de João Carlos Couto Lossio Fi
lho, conforme Ato do Presidente de 25 de março de
1996, publicado no Diário da Câmara dos Deputados
de 26 de março de 1996.

Câmara dos Deputados, 13 de janeiro de 1998.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1l1, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n.º 205, de 28 de junho
de 1990 e o artigo 62 da Lei n.2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma dos arti
gos 9!!, item I, e 10 da citada Lei n.2 8.112, combina
dos com o artigo 28 da Resolução n.!! 30, de 13 de
novembro de 1990, GLÁUCIA DE BRITO SANTOS
para exercer cargo da Categoria Funcional de Técni
co Legislativo - atribuição Operador de Máquinas,
Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo Ato da Mesa n.li 95,
de 1li de dezembro de 1993, em vaga decorrente da
posse em outro cargo público de Lenard Vieira de
Carvalho, conforme Ato do Presidente de 4 de feve
reiro de 1997, publicado no Diário da Câmara dos
Deputados de 7 de fevereiro de 1997.

Câmara dos Deputados, 3 de janeiro de 1998.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1!!, iterr



O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1!!. item
I, alrnea 8, do Ato da Mesa n.!! 205, de 28 de junho

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, alrnea 8, do Ato da Mesa n.2 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 62 da Lei n.2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma dos arti
gos 9lI, item I, e 10 da citada Lei n.!! 8.112, combi
nados com o artigo 28 da Resolução n.1I 30, de 13
de novembro de 1990, JULlANA AGUIAR DE CAR
VALHO para exercer cargo da Categoria Funcional .
de Técnico Legislativo - atribuição Operador de Má
quinas, (::ladrão 22, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, transformado pelo Ato da
Mesa n.!! 95, de 12 de dezembro de 1993, em vaga
decorrente da aposentadoria de Sonia Lygia Fleury
Machado Caldas, conforme Ato do Presidente de 20
de fevereiro de 1997, publicado no Diário da Câmara
dos Deputados de 26 de fevereiro de 1997.

Câmara dos Deputados, 13 de janeiro de 1998.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, alfnea 8, do Ato da Mesa n.2 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 62 da Lei n.2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma dos arti
gos 92, item I, e 10 da citada Lei n.2 8.112, combina
dos com o artigo 28 da Resolução n.!! 30, de 13 de
novembro de 1990, LÚCIO DE SOUZA TEIXEIRA
para exercer cargo da Categoria Funcional de Técni
co Legislativo - atribuição Operador de Máquinas,
,Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo Ato da Mesa n.!! 95,
de 1!! de dezembro de 1993, em vaga decorrente da
aposentadoria de lelva da Cruz Cordeiro, conforme
Ato do Presidente de 12 de junho de 1996, publicado
no Diário Oficial da União de 18 de junho de 1996.

Câmara dos Deputados, 13 de janeiro de 1998.
- Michel Temer, Presidente.
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I, alrnea 8, do Ato da Mesa n.1I 205, de 28 de junho 95, de 111 de dezembro de 1993, em vaga decorrente
de 1990, e o artigo E)lI da Lei n.1I 8.112, de 11 de de- da aposentadoria de Ronaldo Del Rio Copalo, con-
zembro de 1990, resolve nomear, na forma dos arti- forme Ato do Presidente de 18 de agosto de 1994,
gos 9l1, item I, e 10 da citada Lei n.lI 8.112, combina- publicado no Diário Oficial da União de 24 de agosto
dos com o artigo 28 da Resolução n.lI 30, de 13 de de 1994.
novembro de 1990, GUSTAVO BOAVENTURA SI- Câmara dos Deputados, 13 de janeiro de 1998.
MÔES para exercer cargo da Categoria Funcional - Michel Temer, Presidente.
de Técnico Legislativo - atribuição Operador c;te Má-
quinas, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câ-.
mara dos Deputados, transformado pelo Ato da
Mesa n.2 95, de 1!l de dezembro de 1993, em vaga
decorrente da aposentadoria de Maria Elza Mauricea
Vasconcelos Guerra, conforme Ato do Presidente de
18 de outubro de 1996, publicado no Diário Oficial
da União de 25 de outubro de 1996.

Câmara dos Deputados, 13 de janeiro de 1998.
- Michel Temer, Presidente.

O Presiden~e ,..da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, alrnea 8, do Ato da Mesa n.2 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 611 da Lei n.2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na fOflTla dosarti
gos 9l1, item I, e 10 da citada Lei n.1I 8.112, combina
dos com o artigo 28 da Resolução n.lI 30, de 13 de
novembro de 1990, JORGE LUIZ GUSMÃO DA
TRINDADE para exercer cargo da Categoria Funcio
naI de Técnico Legislativo - atribuição Operador de
Máquinas, Padrão 22, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, transformado pelo Ato da
Mesa n.1I 95, de 111 de dezembro de 1993, em vaga
decorrente da posse em outro cargo público de Te
reza Augusta da Rocha Cunha, conforme Ato do
Presidente de 23 de janeiro de 1997, publicado no
Diário da Câmara dos Deputados de 24 de janeiro
de 1997.

Câmara dos Deputados, 13 de janeiro de 1998.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Qeputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1l1, item
I, alrnea 8, do Ato da Mesa n.lI 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 62 da Lei n.lI 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma dos arti
gos 9lI, item I, e 10 da citada Lei n.1I 8.112, combina
dos com o artigo 28 da Resolução n.2 30, de 13 de
novembro de 1990, JOSÉ LUrS PEREIRA DE AZE
VEDO para exercer cargo da Categoria Funcional de
Ténico Legislativo - atribuição Operador de Máqui
nas, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pelo Ato da Mesa n.1I



O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa n.2 205, de 28 de junho.
de 1990, e o artigo 6º da Lei n.2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve, nomear, na forma dos arti-

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1!!, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n.!! 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6º da Lei n.!! 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma dos arti
gos 9!1, item I, e 10 da citada Lei n.lI 8.112, combina
dos com o artigo 28 da Resolução n.2 30, de 13 de .
novembro de 1990, MARCO OCTAVIO HEGNER
DE- SOUSA E SILVA para exercer cargo da Catego
ria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição
Operador de Máquirias, Padrão 22, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, transformado
pelo Ato da Mesa n.2 95, de 12 de dezembro de
1993, em .vaga decorrente da aposentadoria de De
nise Cardoso Caron, conforme Ato do Presidente de
27 de outubro de 1994, publicado no Diário Oficial
da União de 3 de novembro de 1994.

Câmara dos Ç>eputados, 13 de janeiro de 1998.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara d6s Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item
I; alínea a, do Ato da Mesa n.2 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6º da Lei n.2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma dos arti
gos 9º, item I, e 10 da.citada Lei n.2 8.112, combina~
dos com o artigo 28 da Resolução n.2 30, de 13 de
novembro de 1990, MARIÁ CONCEiÇÃO RODRI
GUES DOS SANTOS para exercer cargo da Cate
goria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição
Operador de Máquinas, Padrão 22, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, transformado
pelo Ato da Mesa n.2 95, de 12 de dezembro de
1993, em vaga decorrente da aposentadoria de Ma
ria Teresa de Barros Pereira, confonne Ato do Presi
dente de 21 de julho de 1994, publicado no Diário
Oficial da União de 26 de julho de 1994.

Câmara dos Deputados, 13 de janeiro 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 n.1I 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6º da Lei n.1I 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma,dos arti
gos 9!1, item I, e 10 da citada Lei n.2 8.112, combina
dos com o artigo 28 da Resolução n.2 30, de 13 de
novembro de 1990, MABEL VIEIRA SHIRATSUBAKI
para exercer cargo da Categoria Funcional de Técni
co Legislativo - atribuição Operador de Máquinas,
Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo Ato da Mesa n.º 95,
de 12 de dezembro de 1993, em vaga decorrente da
aposentadoria de Maria Rosa Alves, conforme Ato
do Presidente de 2 de julho de 1994, publicado no .
Diário Oficial da União de 25 de julho det994.- .

Câmara dos Deputados, 13 de janeiro de
1998.- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n.2 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 62 da Lei n.2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma dos arti
gos 92, item I, e 10 da citada Lei n.2 8.112, combina
dos com o artigo 28 da Resolução n.2 30, de 13 de
novembro de 1990, MARCELO FRANÇA DA SILVA
para exercer cargo da Categoria Funcional de Técni
co Legislativo - atribuição Operador de Máquinas,
Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo Ato da Mesa n.2 95,
de 12 de dezembro de 1993, em vaga decorrente da
aposentadoria de Vera Lúcia dos santos Ramos,.
conforme' Ato do Presidente de 7 dá agosto de
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de 1990, e o artigo 611 da Lei n.1I 8.112, de 11 de de- 1996, publicado no Diário Oficial da União de 13 de;
zembro de 1990, resolve nomear, na forma dos arti- agosto de 1996.
gos 9!1, item I, e 10 da citada Lei n.1I 8.112, combina- Câmara dos Deputados, 13 de janeiro de
dos com o artigo 28 da Resolução n.1I 30, de 13 de 1998.- Michel Temer, Presidente.
novembro de 1990, LUIZ EMíLIO PIMENTEL BRITO
para exercer cargo da Categoria Funcional de Técni
co Legislativo - atribuição Operador de Máquinas,
Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo Ato da Mesa n.2 95,
de 111 de dezembro de 1993, em vaga decorrente da
aposentadoria de Leila Aparecida de Pina Jaime
Borges, conforme Ato do Presidente de 4 de dezem
bro de 1996, publicado no Diário Oficial da União de
10 de dezembro de 1996.

Câmara dos Deputad()s.J3de janeiro de 1998.
- Michel Temer, Presidente.



O Presidente da Câmara dos Deputados,no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item
I, alínea "a", do Ato da Mesa n.2 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 611 da Lei n.2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma dos arti
gos 92, item I, e 10 da citada Lei n.2 8.112, combina
dos com o artigo 28 da Resolução n.ll 30, de 13 de.
novembro de 1990, S~LVA SILVEIRA DE QUEIROZ
para exercercargo da Categoria Funcional de Técni
co Legislativo - atribuição Operador de Máquinas
Padrão 22; do Quadro ,Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo"Ato da Mesa n.lI 95,·
de 12 de dezembro de 1993, em vaga decorrente da
aposentadoria de Izi/do Guimarães Neves,conforme
Ato do Presidente de 04 de julho de 1994, publicado
no Diário Oficial da União, de 11 de julho de 1994.

Câmara dos Deputados, 13 de janeiro de 1998.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1l1, item
I, alínea, do Ato 'da Mesa n.2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 611 da Lei n.2 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve nomear, na forma dos ;:srtigos
92, item I e 10 da citada Lei n.2 8.112, Combinados
com o artigo 28 da Resolução n.ll 30, de 13 de n0
vembro de 1990, SIMONE CARVALHO JUNQUEI
RA OSÓRIO para exercer cargo da Categoria Fun
cionai de TécÍlico Legislativo - atribuição Operador
de Máquinas, Padrão 22, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, transformado pelo Ato da
Mesa n.2 95, de 1) de dezembro de 1993, em vaga
decorrente da aposentadoria de Neusa Maria Ma
chado de Carvalho, conforme Ato do Presidente de
07 de agosto de 1996, publicado no Diário Oficial da
União de 14 de agosto de 1996.

Câmara dos Deputados 13 de janeiro de 1998.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item
I, alínea 8, do Ato da Mesa n.2 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 62 da Lei n.2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve, nomear, na forma· dos ,arti
gos 92, item I, e 10 citada Lei n.!18.112, combinados
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gos 92, item I, e 10dacitadà Lei n.lI ~.112, combina- 1994, publicado no Diário Oficial da União de 24 de
dos com o artigo 28 da Resolução n.lI 30, de 13 de agosto de 1994.
novembro de 1990, PAULO FELIPE SCHERER para Câmara dos Deputados,.13 de janeiro de 1998.
exercer cargo da Categoria Funcional de Técnico Michel Temer, Presidente
Legislativo - atribuição Operador de Máquinas, Pa-
drão,22 do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pelo-Ato da Mesa n.ll 95, de
1ll de dezembro de 1993, em vaga decorrente da
posse em outro cargo público de Fábio Gondim Pe
reira da Costa, conforme Ato do Presidente de 9 de
março de 1994, publicado no Diário do Congresso
Nacional de 10 de março de 1994.

Câmara dos. Deputados, 13 de janeiro de 1998.
. Mlc::~~ Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe co,nfere o artigo 1l1, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n.ll 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 611 da Lei n.ll 8.112, de 11 de de":
zembro de 1990, resolve nomear, na forma dos arti
gos 92, item I, e 10 citada Lei n.!18.112, combinados
com o artigo 28 da Resolução n.2 30, de 13 de no
vembro de 1990, RODRIGO SOUSA PEREIRA para
exercer cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo - atribuição Operador de Máquinas, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pelo Ato da Mesa n.lI 95, de
11 de dezembro de 1993, em vaga decorrente da
aposentadoria de João Neto Batista Vale, confÇlrme
Ato da Mesa de 11 de dezembro de 1990, publicado
no Diário do Congresso Nacional de 11 de dezembro
de 1990.

Câmara dos Deputados, 13 de janeiro de 1998.
, Michel'Temer, Presidente. .

O Presidente da .Gâmara dos Deputados, no
. usá das'atiibuíções que lhe ronfere o artigo 12, item
,I, alínea a, do Ato da Mesa n.lI 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 62 da Lei n.lI 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma dos arti
gos 92, item I, e 10 da citada Lei n.lI 8.112, combina
dos com o artigo 28 da Resolução n.2 30, de 13 de
novembro de 1990, ROGÉRIO PENA BARBOSA
para exercer cargo da Categoria Fur.cional de Técni
co Legislativo - atribuição Operador de Máquinas,
Padrãq, 22, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo Ato da Mesa n.ll 95,
de 12 de dezembro de 1993, em vaga decorrente da
aposentadoria 'de· Francisco de Paula da Silva Men-.
des, conforme Ato do Presidente de 18 de agosto de



O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 111,

00830 Quarta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 1998

com O artigo da Resolução n.i 3O, de 13 de novem- item I, alfnea a, do Ato da Mesa n.i 205, de 28 de ju-
bro de 1990, VANESSA DE MOURA BOLZAN para nho de 1990, resolve designar por acesso, na fonna
exercer cargo da Categoria Funcional de Técnico do artigo 13 da Resolução n.i 21, de 1992, VÂNIA
Legislativo - atribuição Operador de Máquinas, Pa- REGINA DA ROCHA BOTII CANDIOTA, ocupante
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De- de cargo de Categoria Funcional de Analista Legisla-
putados, transformado pelo Ato da Mesa n.1I 95, de tivo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, pon-
1i de dezembro de 1993, em vaga decorrente da to n.i 3259, para exercer, a partir de 30 de novembro
aposentadoria de Geraldo Evangelista Teixeira, con- de 1997, no Departamento de Pessoal, a função co-
forme Ato do Presidente de 14 de outubro de 1997, missionada de Chefe do Serviço de Administração,
publicado no Diário Oficial da União de 22 de outu- FC-06, do Quadro Permanente da Câmara dos De-
bro de1997.· putados, transformada pelo artigo 3!! do Ato da Mesa

Câmara dos Deputados, 13 de janeiro de 1998. n.1I 15, de 26 de maio de 1987, combinado com o ar-
Michel Temer, Presidente. tigo 55 da Resolução n.!! 21, de 04 de novembro de

1992.
Câmara dos Deputados, 13 de janeiro de 1998.

Michel Temer, Presidente.
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éarIos AIrton
Pauderney AveIino
VaIdenor Guedes

DéroioKnop
Fernando Zuppo

Giovanni QueIroz (PDT)
João Coser (PT)

José Pimentel (PT)
Padre Roque (PT)
Paulo Rocha (PT)

VaIdecl Oliveira (PT)

AécIo de Borba
Ar! Magalhães

Augusto Nardes
Chico da PrInceea (PTB)

- - JoãoTotS
Osvaldo ReIs

2 vagas

PPB

Bloco (PTI POTI PCdaB)

Adão Pretto (PR)
Alcides Modesto (PT)
Carlos Cardinal (PDT)
~ Bacci (PDt)
Geraldo Pastana (PT)
Luiz Durão (PDT)
Luiz Mainardi (PT)
WaIdomiro rlOlavante (PT)

Dilceu Sperafico
HugoBiehl
Nelson Meurer
Roberto Ba1estra
RorneI Anlzio
Wagner do Nascimento
2 vagas



PSB

Gervásio Oliveira Ricardo HerácIlto

Secretário: Tercio Mendonça VIla
LocaI: Plenário - sata 19, quartas-feiras - 9 horas
Telefones: 318-699816999/6970

COMISSÃO DE CiêNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Maluly Netto (PFL)
1li Vice-Presidente: casar Bandeira (PFL)
2l! Vice-Presidente:
3l! VICe-Presidente: Edson QueIroz (PPS)

TItulares Suplentes

PFL

Francisco Rodrigues

P1B

PhIlemon Rodrigues

PPB

Antonio Joaquim AraOlo Gerson Peres
AryKara JoséJanene
Cunha Bueno Lamarline PossUa
João Iensen NelSon Meurer
Laprovita Vtelra Paulo Lustosa
Roberto C8mpos Roberto Balestra
VadãoGomes RomeI Anrzio
1 vaga VaIdenor Guedes

PTB

Luiz Alberto (PT) José Borba
Murllo Domingos PhIlemon Rodrigues
Paulo Cordeiro Rodrigues Palma

PSB

Domingos LeoneJU JoséPlnotti

PL

PSDB

Bloco (PMDBIPSDIP8L)

cartos Apo/inárlo Henrique Edaardo AIves
Hélio Rosas José Priente
Ivandio Cunha Uma MoacIr Micheletto
Matcelo Barbleri Ricardo Rique
Pedro lrujo Saraiva Felipe
Roberto Vafadão 4 vagas
Wagner Rossi
PInheiro Landlm

Dan:lsio PerondI
Ivandro Cooha Uma

JoioThom6 Meeb'.1ho
Joeé AIderr*
JoeéChave8

MaIqtinho ChedId
Pedro NovaIs

Roberto VaJadão
SImera ElIery

laIr8 Rezende

ÁUIaUns
Cartos Alberto Campista

Ciro Nogueira
Claudio Cajado

Coraucl SobrInho
JalroAzi

Maluly Netto
Messias Góis

Paulo Gouvea
Rubem Medina

Vanessa Felippe

Antonio dos Santos
Benedito de Ura
Jairo Carneiro
Magno BarceIar
MussaDemes
Ney Lopes
Osmir Lima
Paes landim
Raul Belém
RoIand Lavlgne
Vilmar Rocha

Bloco (PMDBIPSDIP8L)

Aloysio Nunes F9IT9ira (P8OB)
Asdrubal Bentes
Cleonâncio Fonseca
DjaIma de Armelda casar
Fernando Dlniz
Freire Jlinlor
Henrique Eduardo AIves
José Luiz CIerot
Rubens Cosac
SIvIo P88lIOIl

Alzlra EwerIon

PSDB

Welinton Fagundas Pedro Canedo

Secretária: Maria lvone do Esprrlto Santo
LocaI: Plenário 13, saIa P13, quartas-feiras -1011
Telefones: 318-6906 a 6907
Fax: 318-2143

COMISsAo DE CONSTlTUlÇAo
E JUSTiÇA E DE REDAÇAo

Presidente: Henrique Eduardo AIves (PMOB)
1li VICe-Presidente: Freire Junior (PMOB)
2l! VICe-Presidente: MoIsés Bennesby (PSOB)
3l! VICe-Presidente: Mai'ceIo Déda (PT)

TltuI8res Suplentes

PFL

Antonio dos Santos
AlaceIy de Paula

José Lourenço
Leur Lomanto

Mendonça Alho
Osvaldo Coelho

PauJoUma
Raimundo Santos

Roberto Pessoa
Sergio Barcelos

Vilmar Rocha

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
COrauci Sobrinho
José Jorge
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bornhausen
VIC PIres Franco
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio
Eduardo Coelho

FáUma PeJaes
Luciano Castro
Marcia MarInho

Narcio Rodrigues
0diIl0 BalblnotU

Renato Johnsson
WeJson Gasparinl

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Decio Knop (POT) EsU1er GrossI (PT)
Eurfpedes Miranda (POT) ExpedIto Junior (PL)
Inácio Nr I(fa (PCdoB) Fernando Lopes (POT)
João Paulo (PT) Ivan Valente (PT)
TÍIden Santiago (PT) JancIra FeghaJl (PCdoB)
Uásor. BandeIra (PMOB) ~Wagner (PT)
Walter Pinheiro (PT) Pax1 Mendes (PT)
Wigberto Tartuce (PPS) Paulo Delgado (PT)

Alberto GoIdman
cartos Alberto
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
Nelson Marohezan
Roberto Santos
Salvador Zimbaldi
1 vaga



Bloco (PTI PDll PCdoB)

Coriolando S81es (PDn Enio Bacci (POn
Haroldo Sabóia (Pn Hélio Bicudo (Pn
José Genoíno (Pn Israel Pinheiro (PTB)
Luiz Eduardo Greenhalgh (Pn Joana Darc (Pn
Marcelo Déda (Pn Marta Suplicy (Pn
Matheus Schmidt (PDn Pedro Wilson
Nilmário Miranda (Pn sandra Starling (Pn
Sergio Miranda (PCdoB) 8everlano Alves (PDn
Silvio Abreu (PDn WoIney Queiroz (PDn

PPB

PL

Pedro canedo Luiz Buaiz

Secretário: Sérgio 8arnpaIo Contreiras de Almeida
Local: P.\enário, sala 1, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras-1Oh
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISsAo DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

presideÓte: Ricardo Izar (PPB) .
111 VICe-Presidente: Cunha Lima (PPB)
2!1 Vice-Presidente: Celso Russornanno (PSDB)
3!1 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)

TItu...... Suplentea

PFL

Bloco (PMDBIPSDn'SL)

PSB

Raquel capiberibe Gervásio Oliveira

Secretário: Aurenllton Araruna de Almeida
Local: Plenário 13, AneXo li, Sala 3-4'-felra, 10 horas
Telefones: 318-6929 a 6935
Fax: 318-2146

COMISsAo DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Simão Sessim (PSDB)
111 VICe-Presidente: Antonio C8rIos Pannunzio (PSDB)
2!1 Vice-Presidente: Femando Zuppo (PDn
3!1 VICe-Presidente: Neif Jabur (PPB)

TItulares Suplentes

PFL

Inácio Arruda
Marcos lima

Teté Bezerra
1 vaga

Carlos Nelson
Oscar GoIdoni

3 vagas

Carlos Magno
César Bandeira

Ney Lopes
2 vagas

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Ricardo Gomyde
Serafim Venzon

Ademir Lucas
B.Sá

Ceci Cunha
DaniIo de CastrO

Dulllo Pisaneschi

Antonio Balhmann
Itamar Serpa

Leônldas Cristino
Vanessa Felippe

1 vaga

AIcione Athayde
Cunha Bueno

Herculano Anghinetü
Ushitaro Kamia

PTB

PPB

PSDB

Bloco (PTI PDll PCdoB)

Adelson Ribeiro
CeIsoRussornanno
Aávio Palmier da Veiga
Max Rosenmann
SaJomão Cruz

ChicãO Brlgigo
Fernando Gabeira
Regina Uno
1 vaga

Gilney VI808
Ivan Valente
Sérgio Carneiro
Socorro Gomes

Maria VaJadão

Cunha Lima
Jaques Wagner
Luis Barbosa
Ricardo Izar

Antonio Geraldo
BiseUMoura
Mauro Fecury
Murilo Pinheiro
Robério Alaújo

PSDB

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Ana CatarIna (PFL)
Antonio Brasil
José Chaves
Simara EIlery
Wilson Clgnachl

Antonio Carlos Pannunzio
Eduardo Coelho
Raimll1do Gomes de Matos
Simão SesslmFreire J6n1or

AroIdo Cedraz
CélIa Mendes

Marllu Guimarães
OsórIo Adriano

Vlc Pires Franco

Franco Mon1oro
Max Rosenmann

Nestor Duarte
Roberto Rocha

Salvador Zimbaldi
VlCeI'l1:e Arruda

2 vagas

1 vaga

Moisés Upnik
Roberto Jefferson

Adylson Motta
AryKara

BeneditQ Domingos
Bonifácio de Andrada (PSDB)

JalrBolsonaro
Luís Barbosa

Ricardo Barros
W1gberto Tartuce

PSB

PTB

Cândido Mendes
Edson Silva
Luiz MáxImo
Marcone Perillo
MoIsés Bennesby
Nelson Otoch
Niclas Ribeiro
Zulaiê Cobra

Rodrigues Palma
VlC9l1te CascIone

Adhemar de Barros Filho
Augusto Farias
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abí-AckeI
Jarbas Uma
José Rezende
Prisco VI808

Nilson Gibson

José C8rIoI Aleluia
Laura CarneIro
NeIva Moreira
SaJ1lWFHho
Vanessa FeBppe

.A!bélico Fdho



·WeIson Gasparlni MárIo Negromonte PTB

Bloco (PTI PDTI PCcIoB) Luiz Eduardo Greenhalgh VlCEIflte C8scK;lne

Bloco (PTI PDTI PCcIoB)

PV

Emílio AssInar (PPB) 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14, terças-feiras, quartas-feiras e Quintas-feiras
10 horas
Telefones: 318-7071n073
Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Pedro Wilson (PT) .
111 VICe-Presidente: Agnelo QueIroz (PCdoB)
2lI VICe-Presldente: Eraldo Trindade (PPB)
311 Vice-Presidente: Fernando Lopes (PDT)

TItulares Suplentes

PFL

PSDB

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

De Velasco (Prona)
GeddeI Vieira Uma
Jorge WIlson
Nilmário Miranda (PT)
Roberto VaIadão

Fernando Zuppo
JurlO Redecker

LLiz Mainardi
Miguel Rossetto

Suplentes

Barbosa Neto
Germano Rigotto

Gonzaga Mota
José Chaves

Nelson Harter

A1zira Ewerton
AnivaldoV~

Antonio Feijão
Moisés Bennesby

YedaCruslus

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

João MalIão Neto
Luiz Braga

Pauderney Avelino

Cunha;Jma
Fetter Júnior

João PizzoIatti
MárcIo Reinaldo Moreira

PFL

PP8

PSDB

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

TItulares

EnivaIdo Ribeiro
Herculano Anghinetli
Jurandyr Paixão
Lamartlne PoseIIa

Francisco Horta
Lima Netto
Marilu Guimarães
Paulo Bauer
Rubem Medina

AntonIo Balhmann
Candinho Mattos
Renato Johnsson
Wilson Campos
1 vaga

Aldo Arantes
Hugo Rodrigues da Cunha
João FassareIa
Marcia CiblHs Viana

Edison Andrino
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Odacir Klein
Paulo RJtzel

PSB

Glivan Freire Humberto Costa (PT)

Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Sala 1a&A Anexo "
Te~fones:318·8285

Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMéRCIO

Presidente: Rubem Medina (PFL)
111 Vtee-PrEiSidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2lI Vtee-Presidente: Nauto de Conto (PMDB)
311 Vtee-Presidente:

AIceste Almeida
Darci Coelho

2 vagas

1 vaga

Freire Júnior
Marcelo Barbieri

MárIo Martins
Rita Camata

1 vaga

Airton Dipp
Chico Vigilante

João Paulo
Vânio.dos Santos

Álvaro Gaudêncio Neto
Laura Carneiro
Magno Bacelar

OsmIr Uma
1 vaga

Fernando Gabeira (PV)
Franco Montoro

WeIson Gasparini
2 vagas

PTB

PP8

Albérico Cordeiro

JoãoMen<fes
NeifJabur
Ricardo Barros
SiIvemani Santos

Dalila Figueiredo
RavioAms
JosáAnlbal
8ebastião Madeira
1 vaga

Femaooo Zuppo
· JOsé Machado
· Nádson MlcheIeti
..VaIdeci Oliveira

Carlos Maltes
Francisco Horta
Marilu Guimarães

.. Paes Landim
VimarRocha

~Quejroz

Fernando Lopes
Hélio BIcucIo
PedroWlson

Alcides Modesto
Euripedes Miranda Israel Pinheiro

Fernando Ferro
Socorro Gomes

PTB

PSB

1 vaga

Eraldo Trindade
José Unhares
Wz AI>erto (PT)
WaIter PInheiro

PP8

GiIneyVtana
Herculano Angl1InettI

2 vagas

Ricardo Heráclio Pedro Valadares

Secretária: AnaméIia Ribeiro Correia de Araújo
Local: PlenárIo 112, Bloco das Uderanças - quartas-feiras -10
horas
Telefones: 318-7024 a 7026



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
. E DESPORTO

Presidente: 5everiano Alves (POT)
12 VICe-Presidente: RIcardo Gomyde (PCdoB)
2ll VICe-Presidente: Esther Grossi (PT)
3l! VICe-Presidente: Maurício Requião (PMOB)

Titulares Suplentes

PFL

Ollceu Sperafico
Felipe Mendes
João Mendes

LaprovIta Vieira
Jurandir PaIxAo

1 vaga

AntOnio do Valle
José A1demir
MariaEMra
OdacIr Klein
.Paulo Ritzel

Pedro lrujo
·Wdson Cignachl

1 vaga

BasRioViUanl
Edson Silva
João Leão

Max Ro:servnam
Ronaldo Céiar Coelho

Simão sessrm
1 vaga

PTB

PSDB

Ari Magalhães
Delfim Netto
Fetter Junior
Julio Redecker
Osmar Leitão
5ergioNaya

Bloco (PTJPDTJPCd08)

Fernando Ribas Cartl (POT) Coriolano SaJe6 (POT)
Jaime Martins (PFL) João FassareIla (PT)
José Lourenço (PFL) Luiz Eduardo GreenhaIgh (PT)
Maria da Conceição Tavares (PT) LUz ~ushIken (PT)
Talvane Albuquerque (PFL) Marcelo Déda (PT)
Vanio dos Santos (PT) 8ergio Mil7":llda (PCdoB)

PP8

Anivaldo Vale
AmaIdo Madeira
Fernando Torres
Fi\1TlO de Castro
LUz cartos Hauly
Rober1D Brant
Veda Crusius

Alvaro GalJdêçnlo Neto
Benito Gama

Expedito Júnior
José cartos Aleluia
José Carlos Vieira

Magno Bacelar
VaIdomiro M8lW

Bloco (PMDBJPSDJPSL)

AdeIson Salvador·
EdlnhoBez
Gennano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Lufs Robettb Ponte
Pedro Novais
1 vaga

João cartos Bacelar
JúIioCesar
Luiz .:~raga .
Manoel Castro
Osório Adriano .
Rogério Silva
saulo Queiroz

Augusto Farias
DoIores Nunes
José Unhàres

1 vaga

Dalila Figueiredo
Eduardo Coelho
Marcus Vicente

Osmanio Pereira
Roberto santos

JaimeF~

Jairo Carneiro
José Jorge

Paes Landim
Raul Belém

1 vaga

Aldo A{antes
Hl.ftTlberto Costa (PT)

Undberg Farias (PSTU)
LUz Durão (POT)
Maria Laura (PT)

Ana Catarina (PFL)
Ojalma de Almeida casar

Edinho Araújo
José Luiz C/erot

Lidia Quinan
. Rita eamata

PPB

PSD8

Bloco (PMDBlPSDJPSL)

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Mario de Oliveira
PedroVves

Bloco (PTI PDTI PcdoB)

Esther Grossi (PT)
Padre Roque (PT)
Pedro Wilson (PT)
Ricardo Gomyde (PCdoB)
WoIney Queiroz (POT)

Ademir Lucas
Alexandre Santos
RavioAms
João Faustino
MarIsa 5errano

Ademir Cunha
Betinho Rosado
Costa Ferreira
Expedito Júnior
Osvaldo Coelho
Paulo Uma

João Thome Mestrinho
Maria Elvira
Maurício Requião
5everiano Alves (PDT)
Zé Gomes,da Rocha
1V?ga

Aécio de Borba (PPB)

PTB Paulo Mourão (PSOB)
Paulo Cordeiro silvio Torres (PSOB)

Augusto Carvalho (PPS)
Fellx Mendonça

PSB

Nvaro Valle (PL) Gonzaga Patriota

5ecretárIa: Célia Maria Oliveira
Local: - quartas-teIras - 10:00h
Telefones: 318-69OO1690517011n012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Luiz Carlos Hat.iy (PSOB)
12 VICe-Presidente: Anivaldo Vale (PSOB)
2lI VICe-Presidente: Adelson Salvador (PMOB)
3l! VICe-Presidente: Augusto yolVeiros (PFL)

TItula.... Suplentes

PFL

PL

Eujácio Simões Valdemar Costa Neto

5ecretárIa: Mària Linda Magalhães
Local: Plenário 4 - quaitas-feIras -10 horas
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Arlindo Chinaglia (PT) .
12 VICe-Presidente: Aldo Rebelo (PCdoB)
2lI VIce-Presidente: José CoImbra (PTB)
3l! vMÍe-Presidente: José carlos VieIra (PFL)Augul;rto VIVeiros Aldir CsbraI

JoãoColaço

PSB

Fernando Lyra



PFL

Titulares

AntOnio Brasil
Luis Roberto Ponte

Silas Brasileiro
SiMo Pessoa

1 vaga
Dércio Knop

Alcides Modesto (PT)
Haroldo Lima (PCdoB)

Walter Pinheiro (PT)

EdinhóBez
Paulo Lustosa
Sirnara EIIery

José de Abreu
Luiz P1auhylino

Paulo Feijó
Vlttorio MedioU

1vaga

PSDB

3 vagas

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Danilo de Castro
Dilson Sperafico
Moises Lipnik (PL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Airton Dipp (PDT)
Fernando Ferro (PT)
José Mauricio (PDT)
Luciano Zica (PT)

Suplentes

Adauto Pereira
Jaime Martins

Uma Netto
Marcos Vinicius

Ursic/no Queiroz

PSDB

Affonso Camargo
Álvaro Gaudênclo
José Carlos Vieira
Milton Temer (PT)
Paudemey Avelino

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Confúcio Moura
João Magalhães
Paulo Lustosa
2 vagas

Cipriano Correia
Jayme santana
João Leão
Luiz Fernando
Rommel Feijó

Alexandre santos
Arthur Virgilio

Csndinho Mattos
Luiz Femando

Silvio Torres
Wilson Campos

Fausto Martello
Flavio Derzi
Francisco Silva
Salatiel Carvalho

PPB

Roberto Campos
Silvemani Santos

VadãoGomes
1 vaga

Bloco (PTJPDTJPCdoB)

Aldo Rebelo (PCdoB) Cidinha Campos (PDT)
Arlindo Chinaglia (PT) Luciano Zica
Fernando Lopes (PDT) Luiz Alberto
Paulo Bernardo (PT) Nilmário Miranda

PPB

PPS

Jorge Tadeu Mudalen (PPB) Carlos Airton (PP8)

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Plenário sala 15-8, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6944/6946
Fax: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Benedito Domingos
Marcio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Corres

PTB

Adylson Motta
Antonio Jorge

Herculano Anghinetti
Jair Soares

José Borba

PTB

Nelson Marquezelli

PL

Valdemar Costa Neto Giovanni Queiroz (PDT)

Secretário: Jorge Henrique Cartaxa
Local: Plenário 9, Sala 961 - quarta-feira - 10 horas
Telefones: 318-6888 - 318-6887
Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Flavio Derzi (PPB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PP8)
2!! VIC9-Presidente: Antonio Feijão (PSD8)
32 Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)

Titulares Suplentes

PFL

José Coimbra 1 vaga Presidente:
12 Vice-Presidente: Wemer Wanderer (PFL)
2!! VICe-Presidente: Mário Cavallazzi (PPB)
32 Vice-Presidente: José Thomaz Nonô (PSD8)

ntulares Suplentes

PFL

A1dir Cabral Abelardo Luppion
AntOnio Ueno Euler Ribeiro
Aracely de Pauia Francisco Horta
AroIdo Cedraz João Carlos Bacelar
Átila Lins Luciano Pizzatto
Benito Gama Luiz Moreira
Ciro Nogueira Rogério Silva
Leur Lomanto Sarney Filho
Wemer Wanderer TaJvane Albuquerque

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Antonio Jorge (PP8)
Eliseu Resende
José Carlos Coutinho
José Santana de Vasconcelos
Raimundo santos

Marcos Lima
Ricardo Rique

Elton Rohnelt
JulioCesar

Murilo Pinheiro
Oscar Andrade

Paulo Bomhausen

Carlos Mendes
Dejandir ~a1pasquale

Cláudio Cajado
De Velasco (PRONA)
Genésio Bemardino
Jorge Wilson
José Lourenço (PFL)
Paes de Andrade
Robson Tuma
2 vagas

Edison Andrino
Etevalda Grassl de Menezes

Hélio Rosas
Moreira FrarICO

NaIr Xavier Lobo
Neuto de Conto
Noel de Oliveira

Orcino Gonçalves
Wagner Rossi



Fernando Lyra Alvaro Valle

8ecretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Plenário, sala 3, terças-feiras, quarlas-feiras e quinlas-fei
ras - 10 horas
Telefones: 318-8266/6992 a 6996
Fax: 318-2125

COMISSlo DE SEGU.RIDADE
SOCIAL E FAMrUA

Presidente: Vlcente Arruda (PSDS)
111 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
2l! VIce-PresIdente: .
3l! Vice-Presidente: AIcIone Alhayde (PPB)

TItu.... SUplentes

PFL

Haroldo Uma Carlos Cardinal
Helio Bicudo Eduardo Jorge
JoenaDarc Haroldo S8bóIa
Luiz Gushiken José Genonio
Miro Teixeira Maria da Conceição Tavares
Paulo Delgado Ma1heus Schmidt
RenanKurtz Sérgio carneiro
sandra Starling Tilden Santiago

PPB

Adylson Motta Eniv8ldo Ribeiro
Alceste Almeida Jofran Frejat
Jair BoIsonaro Jorge Tadeu MudaIen
Joio Plzzolatli José Rezende
José Teles SaJatiel Carvalho
Mário Cavallazzi Sérgio Ntiya
Ushitaro Kamia 1 vaga

PTB

Leopoldo Bessone Etevalda Grassl de Menezes
Pedrinho Abrão José Coimbra

PSB

Pedro Valadares Ricardo Heraclio

PL

PSDB

Ademir Cunha
Alexandre Caranto

An1Dnlo Geraldo
Augusto Viveiros

Costa Ferreira
José Carlos Coutinho

Laura Carneiro

Vlcente André Gomes

A«Ilemar de Barros Filho
Eurico Mkanda

João Iensen
Moacyr Andrade

Pedro Corres
PedroVves

1 vaga

Adão Pretto
AgneIo Queiroz

Fernando Ribas Carii
Jair Meneguelli
PauloBemardo

SIlvIo Abreu
Teima de Souza

Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Jovair Arantes

Raimundo Gomes de Matos
RommeI Feijo

Sebastião Madeira
2 vagas

Armando Costa
Chk:ão Brigido

EtevaIda GrassI de Menezes
GenesIo Bernardino

João HervIque
Regina Uno

3 vagas

Dumo Pisaneschl
EtevaJda Grassi de Menezes

PTB

PPB

PSB

PSDS

Bloco (PIIDBIPSDIPSL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

C1dinha Campos
Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jandira FeghaJi
José Augusto
Marta Suplicy
Serafim Venzon

José Pinotti

Armando Abilio
Carios Mendes
Darcisio Perondl
Elclone Barbalho
José Aldemir
Lidia Quinan
Rita Camata
saraiva Felipe
TetéBez

Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
OsmanioPereira
Pimentel Gomes
Tuga Angerami
VlC8flte Arruda·

AIclone Athayde
AmaIdo Faria de Sá
Jair Soares
Jofran Frejat
José Unhares
Nilton Baiano
Sérgio Arouca

RoIand Lavlgne
1 vaga

PL

Luiz Buaiz José Egydio

secretária: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: PlenárIo, sala 9, quartas-feiras -10 horas
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISslo DE TRABALHQ, ADMINISTRAÇlo
E SERViço PUBUCO

Presidente: Osvaldo BloIchI (PTB)
111 Vice-Presidente: Arlindo Vargas (PTB)
2l! Vice-Presidente: Jair Menegueli (PT)
3!! VlC8-i'resldente: Zaire Rezende (PMDB)

Adroaldo Streck
João Faustlno
Lliz Fernando
Nelson Otoch
Paulo Mourão

Pimentel Gomes
Roberto Brant

Ronaldo Santos
Zulaiê Cobra

Amon Bezerra
A1hur Virgnio
EHasMurad
Feu Rosa
Franco Montoro
Hilário Coimbra
Itamar Berpa
JoséAnlbal
José Thomaz Non6

Bloco (PTI PDTlPCdoB)

Carlos Alberto Campista
Carlos Magno
Euler RIbeIro
Jonival Lucas
Marcos Vinfcius de Campos
Ul8lcino Queiroz
3 vagas



Bloco (PMDSJPSDIPSL)

Blooo (PMDIJP8DIPIL)

TItu......

Arlindo Vargas (PTB)
JoAo MeIIão Neto
Mendonça Fillo
Milton Mendes (PT)
Vaklomlro Meger
ZiIaVezerra

Noel de OlIveIra
Paulo Rocha (PT)
sandro MabeI
zaire Rezende
1 vaga

PFL

SUplentes

Hugo Rodrigues da Cooha
Manoel eaatro

Osmir Uma
PauloBauer

Robdrlo AraOjo
Werner Wan<ferer

Armando Abalo
De Velasco (PRONA)

Pinheiro landim
Vaklr CoIatto

2 vagas

Lael Varella
OIcar Andrade
0Icar GoIdonI (PMOB)
Paulo GouVea
Sérgio BarctIJoa

AlbtrtoSlIva
CIrIoI NeltOn
Edlnho Aral1JO
JoIo Henrique
Mário Martlnt
MarqUlnho Chldld
Mauro \.opII
MoreIra Franco
RonaIdoPerlm

José santana de Vasconcellos
Mauro Fecury
MussaDemes

Roberto FontaI
ZlIa Bezerra'

CeVeIaICO
HInTlH Parclanello

Joio MagaIhIee
Remi Trinta

Roberto Paullno
4 vagas

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Agnelo Queiroz (PCdoB; Aldo RebelO"(PCdoB)
Chico Vigilante (PT) Gilney Vuma
Jair Meneguelli (PT) Renan Kurtz (PDT)
JoSé Pimentel (PT) WaIdomiro FIOravante (PT)
MarIa J,.aura (PT) 1 vaga

PP8

Bloco (PTI PDTI PCcIoB)
f

Emerson Olavo Pires
Jovair Arantes
Luciano castro
Wilson Braga

.1 vaga

BenecIto DomIngos
EraJdo Trindade
Miguel Rossetto (PT)
VaIdenor Guedetl

Osvaldo áioIchi

1 vaga

PSDB

Alberto GoIdman
Arnaldo MacIeIra

Domingos Leonelli
Feu Rosa

Tuga Angerami

Ari Magalhães
Arnaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

PTB

Sérgio Al'ouca (PPS)

.PS8

Fernando Lyra

Le6n1das CrI8tino
Marcus Vicellte
Mário Negrornonte
Nárclo Rodrigues
Paulo Feljó
PedroHenry
Roberto Rocha
Vrttorio MedioU

Carlos Santana (PT)
Chico da Princesa (PTB)
Giovami Clueiroz (PDT)
João Coser (PT)
Undberg Farias (PCdoB)
Teima de Souza (PT)
:tYl;lga

Benedito Guimarães
Davi Alves Silva
DoIores Nunes
Felipe Mendes
Osvaldo Reis
1 vaga

peDI
Amon Bezerra
Basilio Villani

C8ndlnho Mattos
Emerson Olavo Pires

Flávio Palmier da Veiga
Nfcias Ribeiro
OIaviO Rocha

1 vaga

Arlindo Chinaglia (PT)
Dércio Knop (PDT)

Geraldo Pastan8 (PT)
José Augusto (PT)

José Mauricio (PDT)
.2vagas

PPB

AJceste Almeida
FaU$Ío MartelIo

Jorge-Wilson
NeifJabur

NiIton BaIano
Osmar Leitão

S8cretár1a:TaHta Veda de Almeida
Local Plenário sala 11, terças-feiras, quartas-feiras, e quintas-fia
ras -10 horas
Telefone: 318-6987169901700417007 DuJlio Pisaneschi

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES Philemon Rodrigues

Presidente João Henrique (PMDB)
111 Vice-Presidente Edinho Araújo (PMOB)
2lI Vice-Presidente João Maia (PFL) Gonzaga Patriota
3lI Vice-PresIdente Le6nidas Cristino (PSDB)

TItu~ Suplentes

PTB

PSB

PL

Fernando Gonçalves
LeoPoldo Bessone

VlC8I'lte André Gomes

SecretárIo: Ruy Ornar Prudêncio da Siva
Local: Plenário sala 11, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6973 a 6976

Barbosa Neto (PMDB)
CélIa Mendes
JalroAzi
JoAo Tota (PPB)

PFL

Affonso camargo
EUseu Resende

Francisco Rodrigues
José Mendonça Bezerra

JoséEgydio Welinton Fagundes



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 2-A, DE 1995, QUE MDÁ NOVA REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposlçio: PEc-2J95

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
111 Vice-Presidente: Jairo carneiro (PFL)
3!1 VICe-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

titulares Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
111 VICe-Presidente:
2l! VICe-Presidente: Neison Otoch (PSDB)
3!1 VICe-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares

Átila Uns
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

PMOB

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

José Rocha
Nelson Marquezelli

1 vaga

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Ana catarina
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Carlos Alberto Campista
Corauci Sobrinho

Roberto Pessoa
2 vagas

PMOB

Albérico Filho
Hermes Parcianello

1 vaga

PPB

Roberto Balestra
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz C1erot
Pedro Novais

PPB

Armando Costa
Moreira Franco Alexandre Santos
Zaire Rezende Nelson Otoch

PSOB

PT

CecíCunha
Eduardo Coelho

Adylson Motta
MárcIo Reinaldo Moreira
Prisco Viana

Antônio carlos Pannunzio
Arthur Virgílio

PSDB

Flávio Derzi
Jarbas Urna

1 vaga

Antônio Balhmann
Welson Gasparini

Fernando Ferro
José Pimentel

1 vaga

Pedro Canedo

POT

Bloco (PLlPSD/PSC)

João Coser
Milton Mendes

José Maurício

Eujácio Simões

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. -Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

9, DE 1995, QUE MACRESCENTA PARÁGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERALM
(INCENTIVO AO TURISMO)

ProposIção: PEc-9195 Autor: Ricardo Henicllo
• outros

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PPB)

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Espaciais - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 17195, QUE

"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MfNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEc-17J95 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
2l! VICe-Presidente: Cunha Urna (PP8)
3!1 VICe-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

Tltula~ Sup~ntes

PFLlPTB

Hélio Bicudo
Milton Temer

CorioJanÓ Sales

Eujácio Simões

PT

POT

Bloco (PLlPSDlPSC)

Marcelo Déda
Sandra Starling

Enio Bacci

Expedito Júnior

Carlos Melles Aroldo Cedraz



Hilário Coimbra
Osmir Uma
Paulo Gouvêa

José Coimbra
José Mendonça Bezerra

Roberto Fontes

PMDB

Lurs Roberto Ponte
Moreira Franco
Odacir Klein
Wagner Rossi
zaire Rezende

AntOnIo Brasil
Gonzaga Mola

Hélio Rosas
2 vagas

Antônio Brasil
2 vagas

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

Carlos ApoIinário
Carlos Nelson

Genésio Bemardino

PPB

Carlos Airton
EmílioAssmar

Pedro Valadares (PSB)

Bonifácio de Andrada
Franco Montoro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
SiMoTorres
YedaCruslus

PSDB

AloysIo Nunes Ferreira
Arthur Virgílio
João Fausllno

Roberto Santos
ZUIaiê Cobra

1 vaga

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Nilson Gibson

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Serv. Com. EspeCiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NIl20-A, DE 1995, QUE "ESTABELECE

O PARLAMENTARISMO".
Proposlçio: PEC 2O-AI95 Autor: Eduardo Jorge

Presidente: Franco Montoro (PSDB)
1g VIC&Presidente: Paes Landim (PFL)
~ Vice-Presidente: Eduardo Jorge (PT)
3l' Vice-Presidente: Israel Pinheiro (PTB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)
SuJ>.Relator: Bonifácio de Andrada (PPB)

TItulares Suplentes

PFL

Bloco (PMOB, PSO, PSL)

Adelson Salvador

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Eduardo Jorge Esther Grossi
Haroldo Uma José Genorno
João Fassarella Luiz Gushiken
Pedro Wilson Paulo Delgado
1 vaga 1 vaga

PPB

Adylson Motta 5 vagas
Cunha Bueno
Gerson Peres
Jair Soares
PriscoVtana

PTB

Israel Pinhero Arlino Vargas

PS8

A1mino Affonso Fernando G8beira (PV)

PFL

Weinton Fagundes Pedro Canedo

Secretário: José Maria Aguiar de castro
Local: Serv. Com. EspecIaiS - Anexo li, Sala 168-A
Telefones: 318-7061/318-7059

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFeRIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N!t 22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO
TURNO DAS ELEiÇÕES PARA os EXECUTIVOS

ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS
ProposIçio:PE~ Autor: José Jenene

Presidente: Mendonça-Filho (PFL)
19 VIC9-Presidente: Saulo Queiroz' (PFL)
~ VIC9-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
3l' VIC9-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto VaIacIão (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Corauci Sobrinho
E1iseuRasende

Fátima Pelaes (PSOB)
Robério Aral1jo

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
1 vaga

Carlos Santana
1 vaga

Eujácio Simões

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

ê:nio Bacci

PT

POT

PSDB

~Ioco (PLlPSD/PSC)

Francisco Horta

Airton Dipp

Corauci Sobrinho
Laura Carneiro
Paes Landim
Paudemey Avelino
Saulo Queiroz
Vilmar~

Cunha Uma (PPB)
Roberto Brant

João Paulo
1 vaga

Carlos Nelson



Bloco (PFUPTB)

1vaga

PSDB
AntOnIo Carlos Pannunzlo AmaIdo Madeira
Leõnidas Cristlno José Chaves (PMOB)
Mário Negromonte Vrtlorio Medioli

PT
Carlos Santana Alcides Modesto
João Coser João Paulo

POT
sefaflm Venzon VIC8flte André Gomes

PSB
Raquel Capiberibe 1 vaga

Secretária: AngeIa Mancuso
Local: Serv. Com. EspecIais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-687417052

COMISsAo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTlTUIÇAo
N2 43-A, DE 1995, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

(AUSTAMENTO ELEITORAL)
Proposlçio: PEc-43195 AutOl'll: Rita C81N1ta e outros

Presidente:
111 VIce-Presidente: Wagner Rossi (PMOB)
2ll VICe-Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
3ll VICe-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

TItulares SUplentes

Bloco (PFLJPTB)
Dullio Pisaneschi José Santana de VasconceIIo8
Raul Belém Paulo Gouvea
Roberto Fontes Paulo Urna
1 vaga Rodrigues Palma

Bloco (PIIDBIPSDIPSL)
AIceste AlmeIda ConfI1clo Moura
ChIcãoBrfgido 2 vagas
Wagner Rossi

Bloco (PPB/PL)
Felipe Mendes Benec:lto Guimarães
Gerson Peres Osvaldo ReIs
Luiz Buaiz 1 vaga

PSDB
Aécio Neves RávloAms
Nelson Marchezan Paulo Mourão
Rommel Feijó 1 vaga

PT
João FassareIla 2 vagas
João Paulo

POT

Matheus SChmidt CorIolano Sales

PSB

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Helena Coutinho de OIlva/ra
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11- Sala 169-B
TeIefonés: 318-7067n066l7052

GUneyVIana
Ivan Valente

Alzira Ewerton
cartos Airton
José Egydio

SUplentes

CorIolano Sales

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

Davi AJves Silva
Ushitaro Karnia

1 vaga

PT

PDT

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PMDBlPSDt'PSUPSC)
Henrique Eduardo Alves

2 vagas

Bloco (PPBIPL)

Matheus Sctvnidt

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feljó
1 vaga

Fernando Ferro
Bandra Starling

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-AckeI

PSB

1 vaga ~ervásio Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISsAo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTlTUlÇAo
Ni 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
TRANSPORTESCOucnvOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO POBUCA"

Proposlçio: PEC-4CW6 Autor: llàrqulnho Chedld

Presidente: Mário Martins (PMDB)
111 VICe-Presidente: Alberto Silva (PMDB) .
2ll VICe-Presidente:
3ll VICe-Presidente: Le6nidas Cristino (PSDB)
Relator:

Alberto SIlva
Mário Martins
1 vaga

Nilton Baiano
2 vagas

Affonso Camargo Costa Ferreira
Chico da PrIncesa Lael Varella
Laura CarneIro Luciano Pizzatto
Paulo Bornhausen Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBlPSDlPSLIPSC)
Jorge Wilson (PPB)

Remi Trinta
1 vaga



3 vagas

Júlio César
Maria Valadão

Mendonça Filho
Roberto Fontes

Darcísio Perondi
Udson Bandeira

1 vaga

Celso Russomanno
1 vaga

PPB

PUDB

PSDB

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nlr 57,

DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
ARTIGO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E

SEGUNDO, E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposição: PEe-57195 Autor: Emerson Olavo

Presidente:
111 VICe-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
2lI VICe-Presidente: José de Abreu (PSDB)
3lI Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Lira (PFL)

Tftulares Sup~ntes

Bloco (PFUPTB)

PT

Mauro Lopes
Orcino Gonçalves
1 vaga

Aracely de Paula
Benedito de Lira
Expedito Júnior
Vanessa Felippe

A1zira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

José de Abreu
VICente Arruda

AIcione Athayde
Jarbas Lima

Rogério Silva (PFL)
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

PPB

PUDB

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçÃO

N2 46, DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇõES
NA ESTRUTURA POLICIAL·

Proposição: PEc-46191 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto VIVeiros (PFL)
111 VICe-Presidente: José Rezende (PPB)
2lI VICe-Presidente:
3lI VICe-Presidente: Fausto Martelo (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

TItulares SUplentes

Bloco (PFLJPTB)

Davi Alves Silva (PPB)
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas

Fausto Martello
Jair BoIsonaro
Laprovita Vieira
Valdorniro Meger (PFL)
WeIson Gasparini (PSDB)

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Augusto VIVeiros
Carlos Magno
José Cartas Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

Adelson Ribeiro
FeuRosa
2 vagas

PSDB

Herculano Anghinetti (PPB)
Mário Negrornonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

João Fassarella
Sandra Starling

PDT

Matheus Schmidt

João Paulo
1 vaga

Coriolano Sales

Bloco (PUPSO/PSC)
Hélio Bicudo
NlImário Miranda
1 vaga

PT

Marta Supllcy EUI~ Simões
Milton Mendes ,........

1 vaga Bloco (PSBJPUN)

1 vaga

PDT

Eurípedes Miranda Magno Bacelar (PFL)
Wilson Braga (PSDB) Silvio Abreu

Bloco (PlJPSD/PSC)

De Velasco José Egydio

Bloco (PSBlPMN)

Gonzaga Patriota Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Ricardo Gomyde Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: serviço de Comissões EspecIais: Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nlr
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS L[QUIDOS
E GASOSOS, DE COMPE~NCIADA UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS·

Proposlçio: PEc-a1195 Autor: Marcelo Teixeira



TitulAras

Bloco (PFLlPTB)

Presidente: <Iosé Carlos Coutinho (PFL)
·1" Vice·Presidente:
2º Vice~Presidente:Mario Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, PROFERIR

PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N!I 84, DE 1991, QUE
..ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEc-a4J91 Autor: Nlclas RIbeiro

Presidente: carlos Alberto
12 Vice·Presidente:
22 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
32 Vice-Presidente:

.Relatora: Elcione Barbalho .

Titulares

Suplentes

Betinha Rosado
José Carlos Aleluia

Lima Netto·
Murilo Pinheiro

Werner Wanderer
2 vagas

PMOB

Aracely de Paula
Chico da Princesa
('.orauci Sobrinho
Duílio Pisaneschi
Elisau Resende
.Jonival Lucas
José Carlos C,outinho

Alberto Silva
Aníbal Gomes
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Roberto Paulino
1 vaga

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

4 vagas

Bloco (PFUPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro
Osmir Lima

PMOB

Jaime Fernandes
Mauro Fecury

RobertoP~- .
1 Vaga

Sf:lGrotària: Angela Mancuso
lor.ai: Se\'!, ü)m. Especiais Anexo li, Sala 169-B
T(.1!I'l/()I';::;IS': 31iF706;1I7086

Bloco (PSBIPMN)

Adelson Salvador (PMOB) 1 vaga

Bloco (PLlPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) 1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUlÇAo N5'
89-A, DE 1995, QUE -DÁ NOVA REDAÇAo AO

INCISO IV DO ART. 29 DA CONSTITUIÇAO
FEDERALn (NÚMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEc-a9195 Autor: NIcIas RIbeiro

BasílioVillanl
Salatiel Carvalho
3 vagas

Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feijó
1 vaga

Carlos. Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

José Maurício
1 vaga

Francisco Horta

Pedro Valadares

Haroldo Uma

PPB

João Pizzolatti
Roberto Campos

3 vagas

PSOB

Cunha Lima (PPB)
Marconi Perillo

2 vagas

PT

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

POT

Airton Dipp
Fernando Lopes

PL
Eujácio Simões

PSB

Ricardo Heráclio

PedoB

Socorro Gomes

Elcione Barbalho
OIávio Rocha (PSDB)
1 vaga

PPB

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

PSOB

Antônio Feijão
Arthur Virgílio

PT

Paulo Rocha
1 vaga

POT

Wolney Queiroz

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

Gerson Peres
2 vagas

Aécio Neves
1 vaga

Adão Prelto
AIckIes Modesto

Wilson e.raoa" .



AntOnio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
1 vaga

VICente Cascione Paes Landim
1 vaga Philemon Rodrigues

PMDB
Cleonâncio Fonseca Hélio Rosas
Djalma de AImelda César Marcos Uma
João Magalhães Mário Martins
José Luiz Clerot Nair Xavier Lobo
RobertoValadão 2 vagas
Wagner Rossi

PPB

Augusto Farias A1zira Ewerton (PSDB)
Ibrahim Abj·Ackel Ricardo Izar
Jair Soares Roberto Balestra
Jarbas Urna 2 vagas
Prisco Viana

PSDB
Nelson Otoch Danilo de Castro
Renato Johnsson Luiz Piauhylino
VlCeflte Arruda Paulo Feijó
Zulaiê Cobra Wilson Braga

PT

José Genofno Miguel Rossetto
Marcelo Dada Nedson Micheleti
MHton Mendes Pedro Wilson

PDT
~nio Bacci Coriolano Sales
Silvio Abreu Matheus SChmidt

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Uma

Bloco (PLlPSDlPSC)
De Velasco . Francisco Rodrigues (PPS)

Bloco (PSBlPMN)
Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Marfene Nassif
Lacal: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISsAo ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUlÇAo

Nt 128, DE 1995, QUE -DÁ NOVA REDAÇAo À
ALfNEA -C- DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CONSTlTUIÇAO FEDERAL
(ACUMULAçAO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)
ProposJçio: PEe-128195 Autor:.Nlclas Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
111 VICe-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
2l! VICe-Presidente: Adylson Motta (PPS)
3lI VIce-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo RItzeI (PMDB)

TItu"res SUplentes

Bloco (PFLIPTB)

Fernando Gonçalves
Luiz Moreira
RoIand Lavigne
Vanessa Felippe

Luiz Durão

Fátima Pe/aes
OIávlo Rocha

SaJomão Cruz

Milton Mendes
1 vaga

NanSouza
Roberto Paulino

1 vaga

SUplentes

HUárIo COimbra
Magno Bacelar

Raimundo Santos
Zila Bezerra

Ant6nlo dos Santos
Átila Uns

Benedito de Ura
João Iensen (PPB)

Leur Lamento

BenedIto Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

PDT

PT

PSDB

Cláudio Cajado
Francisco Horta
Francisco Rodrigues
VaIdomiro Meger

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PPBIPL)

PresIdente: Adelson Salvador (PMDB)
111 VICe-Presidente: Bosco França (PMN)
2l! VICe-Presidente: Cooha Uma (PPS)
3lI VICe-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator:

TItulares

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
1 vaga

Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra
1 vaga

Cunha Lima
Francisco Silva
Lamartine Pose/Ia

1 vaga

Luiz Mainardi
1Vaga

PSB

Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706517052

COMISsAo ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTrrUIÇAO

Ni96, DE 1992, QUE -INTRODUZMODIFICAÇõeS
NA ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO-

ProposIçio: PEe-96192 Autor: H6110 Bicudo
e outros

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
111 VIce-Presidente: Roberto VaJadão (PMDB)
2l! VICe-Presidente:
3lI VICe-Presidente: Jarbas Uma (PPS)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

TItu...... SUplentes

Bloco (PFLJPTB)
Alvaro GaudênCio Neto
CláUdio Cajado
COraucl Sobrinho
Jairo Camelro
PaesLandi'n



Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Bloco (PMDBlPSOJPSL/PSC)

Confúcio Moura
Ivandro Cunha Uma

1 vaga

Robério Aralljo (PPB)
Tuga Angerami

PSDB

PT

Sebastião Madeira
1 vaga

Aylson Motta
Alceste Almeida
Jofran Frejat

Bloco (PPBlPL)

José Egydio
Nilton Baiano

Robéno Araújo

Gilney VJana
1 vaga

1 vaga
PDT

Ivan Valente
Marta Suplicy

Giovanni Queiroz

Edinho Araújo
Jorge Wilson (PPB)

José Priante
Nicias Ribeiro (PSOB)

Wagner Rossi
1 vaga

AroIdo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz (PSDB)
Ursicino Queiroz

1 vaga

PMOS

Bloco (PFLJPTB)

Elton Rohnelt

Bloco (PLlPSDlPSC)

Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Raquel capiberibe GeNásio Oliveira

Secretária: EdIa Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo 11-Sala 169-8
Telefones: 318"7062617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nt 155, DE 1993, QUE "ALTERA A

REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 12DO
ARTIGO 53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERALn

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposlçio: PEC-155J93 Autora: Cldlnha campos

Presidente: Vicente Casclone (PTB)
111 Vice-Presidente: AJoy8lo Nunes Ferreira (PMDB)
2l' VIce-Presidente: VIC8nte Arruda (PSDB)
3lI Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: lbrahlm AbI-Ackel (PPB)

TItulares Suplentes

Adauto Pereira
AntônIo Geraldo
JairoAzl
VIcente Casclone
3 vagas

AIoyslo Nunes Ferreira
GHvanFrelre
lvandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando (PSOB)
1 vaga

ÂtilaUns
Hilárló Coimbra
Munlo Pinheiro

1 vaga

Carlos Cardinal

Eduardo Jorge
Humberto Costa

PT

AntOnio Feijão
Amon Bezerra
OIávio Rocha

PDT

PSDB

PMDB

Arlindo Chinaglia
WaIdomiro Fioravante

Renan Kurtz

ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, 5aIa 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA

PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDfGENAS)
Proposlçio: PEC-133192 Autor: Nlclas RIbeiro

Presidente: Antônio Brasil (PMOB)
111 Vice-Presidente: Jair BoIsonaro (PPB)
2l' VICe-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
311 Vice-Presidente:
Relator: 5aIomão Cruz (PSDB)

Titulares SUplentes

BIQ«}o (PFÍ/PTB)

AIceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)
VIc Pires Franco
1 vaga

AntOOio Brasil
ConflícIo Moura
João Thomé MestrInho

Carlos Airton
Jair BoI8onaro
VaIdenor Guedes

PPB

Luiz Fernando (PSDB)
OIávio Rocha (PSDB)

1 vaga

Benedito Guimarães
Rogério SRva (PFL)

1 vaga

Costa Ferreira (PFL)
DoIores Nunes
Gerson Peres
Ibrahlm AbI-Ackel
Prisco Viana

Danilo de Castro

PPB

Adylson Motta
Máno de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparlni (PSDB)

PSDB

Ezfdlo PInheiro



Robério Araújo (PPB)
VlC6l1te Arruda
1 vaga

Hélio BicudO
~Déda

1 vaga

.,P-T.

João Leão
Saulo Queiroz (PFL)

1 vaga

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Adylson Motta
Jofran Frejat
dosé Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

PPB

Alcione Athayde
.. Enivaldo Ribéíro

Fausto Martellü
Talvane Albuquerque (PFL)

Wagner do Nascimento

PSDB

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
111 VIce-Presidente: Ursic/no Queiroz (PFL)
2" VIce-PresIdente:
Relator. Darcrsio Perondi (PMDB)

TItUlares Suplentes

Bloco (PLÍPSD/PSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga AdeIson Salvador (PMD8)

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com Especiais-Anexo li, Sala 169·8
TekNones:318-7~066

COMISSÃO ESPEC'iÂi.

DESTINADA A PROFERI'R' PÃRECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREVê:

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM N[VEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNIC[PIOS PARA
ft'ANUTI:NÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE

SAUDE, COM O FINANCIAMENTO DAS REDES
POBUCAS FILANTRÓPICAS E CONVENIADAS"

Proposlçlo: PEC-169193 Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

1 vaga

Pedro Canedo

Suplentes

Valdomiro Mager
2vaga.s

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

i vaga

B.Sá
Pimentel GOIIVS;1

Robérlo Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

PT

PDT

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PFUPTB)

Tiiulares

Bloco (PSBIPMN) .

AlãXandre Cardoso

Luiz8uaiz

Alceste Almeida
Célia Mendes
Costa Ferreira
RO{jério Silva

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Bloco (PLlPSDIPSC)

José Teles
2 vagas

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

pedoB

Agnelo Queiroz Jandlra Fegilall

Secretária: Marlene Nassif
Local: servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169·8
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 169-A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRl: A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

Proposição: PEC-1691'95 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcísio Perondi (PMD8)
12 VIC9-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
2Il VICe-Presidente: José Teles (PPB)
32 VICe-Presidente: Antonio Carlos Pannuilzio (PSDB)
Relator:

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osrnãnio Pereira
1 vaga

Alexandre Ceranto
Antônio Geraldo

João Mellão Neto
r-tubem Mêdirla

Bloco (~MiJBJPSDJPSUPSC)

Darcrsio Perondi Qrdno Gonçalves
José Luiz Crerot paulo i"iíi:1:d
~arquinho Chedid ROOOiio Paulílio

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

Anfbal Gomes
Elc/one BarbaJho

RilaC8mata
3 vagas

Duílio Pisaneschi
Fátima Pelaes (PSDá)

Jaime Martins
JoOO COimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

1 vaga

PDT

PMDB

Bloco (PFUPTB)

Cidlnha Campos
Silvio Abreu

Carios Magno
JairoAzi
.Laúrá cameiro
MaIOO8 Vlnfc/us
Roberto Jefferson
Urslc/no Queiroz
Vanessa Felippe

Armando AbirlO ...
Confúc:io Moura

",Dáíclsio Perondi
José Pinotti .
Saraiva Felipe
1 vaga



PSOB
Antônio Carlos·Pannunzio Arlhur Virgilio
2 vagas Celso Russomanno

1 vaga

PT
Luiz Mainardi José Machado
Paulo Bemardo Tilden Santiago

PDT

José Maurício Matheus Schmidt

PSB

Pedro Henry
Raimundo Gomes de Matos

Marcelo Dada
Marla Laura
Teima de Souza

Euripedes Miranda
Matheus Schimidt

PT

PDT

Marconi PeriDo
Rommel Feijó

Ivan Valente
Miguel Rossetto

Waldomiro FIOravante

Fernando Zuppo
Sílvio Abreu

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco ela Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169·B
Telefoóle: 318-706317055

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2173 DE 1995, QUE
MODIFICA O CAPITULO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GER~IS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇAO

Prop08lçáo: PEC-173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues ela Cunha (PFL)
2ll Vice-Presidente:
3ll VICe-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

PedaB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Esp. -Anexo li, salas 169-B
Telefone: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçAo

NR 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPITULO
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Proposlçio: PEC-17519S Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vlce-Presidetite:
2ll VICe-Presidente:
3ll VICe-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFL)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
José carlos Aleluia
Paes Lancim
Paulo Gouvea
Philernon Rodrigues
Vicente Cascione

Aloysio Nunes Ferreira
EIcione BarbaIho
Gecldel VlElira Uma
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco

Rávio Derzi
Gerson Peres
JairBolsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes

AntOnio Certos Pannunzio
Arnaldo Madeira

PMDB

PPB

PSDB

Jaime Fernandes
João cartos Bacelar

José Certos Vteira
,José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

Certos Nelson
Fernando Diniz

José Chaves
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro MabeI

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi

OdelmoLeão
Pedro Correa

Prisco VI8fli:l

Alexandre santos
João Leão

Eujácio Simões

Alexandre cardoso

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
MussaDemes
Paulo Cordeiro
Paulo Uma
Rubem Medina

Aí1tOnio do Valle
Barbosa Neto
Carlos Nelson
José Luiz Clerot
Lufs Roberto Ponte
Paulo Lustosa

Enivaldo Ribeiro
João Pizzotatti
Jurandyr Paixão
Laprovita Vieira
Roberto Campos

Bloco (PLlPSDIPSC)

Bloco (PSBJPMN)

PMDB

PP8

1 vaga

Nilson Gibson

Betinho Rosado
Francisco Horta

Jaime Fernandes
Júlio César
Luiz Braga

Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

AntOnio Brasil
Edinho8ez

Hélio Rosas
José Chaves
UdlaQuinan

Rubens Casac

Felipe Mendes
Fetter Júnior
F1á\'i9 Derzi

VadãoGomes
1 vaga



PCdoB

.' Haroldo Uma Sérgio Miranda

8ecretárIa: Marlene Nassif
L.oca1: Serv. Com. EspecIais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318·7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nt1~A,DE1mM,QUE·ACRESCENTA

PARÁGRAFOS 61 E TJ AO ARTIGO 81 DO
ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE
ANISTIA QUANTO ÀS PUNIÇOES APUCADAS,

ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇAo,
A SERVIDORES MILITARES·

PropoeIçIo: PEC-188IM Autor: Z81re Rezende

Presidente: Ary Kara (PMOB)
1!l Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2lI Vice-Presidente: Tuga Angeraml (PSOB)
3lI Vice-Pre8ldente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

TItu..,.. Suplentes

JairBolsonaro AmaIdo Faria de" Sá

Alberto GoIdman 1 vaga Renato Johnsson
Fernando Torres PSDB

SiMoTorres
Tuga Angerami Feu RosaVeda Crusius
1 vaga Roberto Brant

PT

José Machado GilneyViana Inácio Arruda (PCdoB)

Miguel Rossatto José Pimentel Pedro Wilson
Paulo Bernardo PDT

EurCpedes Miranda Silvio Abreu

Fernando Lopes
Bloco (PUPSDIPSC)

Fernando Zuppo Eujácio Simões Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSEWMN)

1 vaga Raquel Capiberibe

secretário: SCMo Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Salas 169-8
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE"

40 (QUARENTA) SESSOES, PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO NI 231, DE 1995,
QUE ALTERA OS INCISOS XIII E XVI DO
ART. TJ DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

(REDUZ JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO
PARA 40 HORAS SEMANAIS)

Proposlçio: PEC 231-A195 Autor: 1*10 ArrudII

Presidente: Armando AbfHo Arruda
1!l VICe-Presidente: Zaire Rezende (PMDB)
2l! VICe-Presidente: Luciano castro (PSDB)
3lI VICe-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
Relator: João MeIIão Neto (PFL)

TItulares Suplentes

PFL

PSDB

Firmo de castro
Luciano castro
Luiz cartos Hauty
Roberto Brant

PT
Maria da ConceIção Tavares
Vânia dos Santos
1 vaga

PDT

Airton Dipp
Matheus Schmldt

Bloco (PLlPSIWSC)

Pedro canedo

Bloco (PSlWMN)

Ricardo Heráclio

Eujácio Simões

1 vaga

AmIdo Cedraz
Corauci SobrInho
João MelIão Neto
Lael Varella
Osório Adriano
Paes LandIm

Alexandre ceranto
ÁtlIaUns

CarIo8 Alberto Campista
Hugo RodrIgues da Cooha

Oscar Andrade
1 vaga

Bloco (PFUPTB) Bloco (PMDB, PSD, PSL)
OsrrirLima Elton Rohne/t Armando AbrrlO
Paes landim Jonival Lucas , LuCa Roberto Ponte
PauloHeeIander José Mendonça Bezerra Noel de Oliveira
1 vaga 1 vaga

8andro MabeI
PMDB SiIas BrasIeIro

AryKara Rita Camata Zalre Rezende

EIcione B8IbeIho 2 vagas PSDB
Roberto VaJadAo

PPB
AloysIo Nunes Ferreira
AmaIdo Madeira

APgusto Nardes AnIvaIdo Vale Eduardo Coelho

Nelson Harter
Vakfir Co!atto

4 vagas

B.Sá
EdsonSlva

FeuRosa



PTB

VICente Cascione Chico da Princesa

secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Bala 169-B
Telefones: 318-7555n063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
Ni 338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES·
(REGIME DOS MILITARES)

Proposlçio: PEc-338J96 Autor: Poder Executivo
Presidente: SlIas BrasileirolPMDB)
111 VICe-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
2l! VICe-Presidente: VaJdenor Guedes (PPB)
3l! VICe-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
Relator: Werner Wanderer (PFL) ;

TItulares SUplentes

Bloco (PFLJPTB)

PPB

Bloco (PMDBIP8D/PSL)

Blolco (PT, PDT, PCdoB)

Fernando Ribas Carti
Sandra Starting
Valdeci Oliveira

Darci Coelho
2 vagas

De Velasco
Fernando Diniz

Marquinho Chedid
Sandro MabeI

2 vagas

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues

Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga

Luiz Moreira
Roberto Pessoa

Bonifácio de Andrada
Davi Alves Silva
Jarbas Uma

Fernando Zuppo
JoanaDarc
Luciano Zica

Antônio do Valle
AryKara
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
SUas Brasileiro
Simara E1lery

Abelardo Lupion
Maria VaJadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Werner Wanderer

Luciano castro Jovair Arantes
Tuga Angerami Moisés Bennesby
Wilson Braga Vicente Arruda

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Inácio Arruda Aldo Rebelo
Jair MenegueHi Chico Vigilante
José Mauricio Eduardo Jorge
José Pimente/ Milton Mendes
Paulo Rocha Rénan Kurtz

P.pB

Ar! Magalhães 5 vagas
emUlo Assmar
JoãoTota
2 vagas

PTB

Roberto Jefferson José Coimbra

PSB

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

PL.

ExpedIto Júnior (PFL) Eujácio Simões

Secretária: Regina Brandão
Local: Serv. Com. Especiais- Anexo li, BaI{l169-B
Telefones: 318-705617052

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 AÚNEA "D"
AO INCISO 11 DO ARTIGO 105

DA CONSmUlçÃO FEDERAL"
(JULGAMENTO DE PREFEITOS)

Propo8Içio: PEc-32OI96 Autor: MATHEUS SCHMIDT
Presidente:
111 Vice-Presidente: WeIson Gasparini (PSDB)
Relator: Paulo Uma (PFL)

TItulares SUplentes

PFL

Bloco (PMDB,PSD,PSL)

Dejandir Dalpasquale DjaIma de Almeida César
Djalma de Almeida César Sl1vIo Pessoa
Rubens Cosac S1mara EUery

PSDB

Elton RohneIt
Jonival Lucas
Leur Lomanto
Paulo Uma

AntônIo Carlos Pannoozio
Rommel Feijó
WeIson Gasparinl

.Affonso Camargo

• Arolde de Oliveira
VaJdomiro Meger

Vilmar Rocha

AntOnio Feijão
João Leão

José de Abreu

Benedito Domingos
Darci Coelho
JairBolsonaro
Jorge Wilson
Osmar leitão
VaIdenor Guedes

Antônio Feijão
Celso Russomamo
JoséAnibaJ
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

Bloco (PPBlPL)

Cunha Uma
HugoBiehl

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
Pedro Corrêa

1 vaga

PSDB

Elias~urad

LeOnidas Cristina
Nelson M8IChezan

Pimentel Gomes
Vicente Arruda



PT 1 vaga Welson Gasparini

Chico Vigilente
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda

PDT

Jaques Wagner
João Coser

José Genoíno
Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

PT

Esther Grossi
Miguel Rossetto
Walter Pinheiro

Silvio Abreu Matheus Schmidt PDT

PSB Severiano Alves Sérljo Carneiro

Gonzaga Patriota Nilson Gibson PSB

PCdoB Gervasio Oliveira 1 vaga

Secretária: Maria Auxiliadora
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-705617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N2 37o-A, DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO

207 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposição: PEc-370196 Autor: Poder Executivo

Presidente:
12 VICe-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
22 VICe-Presidente: José Unhares (PPB)
32 VICe-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bomhausen (PFL)

TItulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

PCdoB

Ricardo Gomyde Inácio Arruda

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11, 8aIa 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N2 407196, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO

ARTIGO 100 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)

Proposição: PEc-407J96 Autor: luciano castro

Presideme:AbelardoLupion(PF~

12 VICe-Presidente: José Rocha (PFL)
32 Vice-Presidente: Rávio Derzi (PPB)
32 VICe-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Clerot (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PfIJPTB)

Haroldo Uma

Betinho Rosado
C1eudio cajado
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bomhausen
Paulo Uma
1 vaga

Aldo Rebelo

Ademir Cunha
Costa Ferreira
Jonival Lucas

José Carlos Vieira
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

1 vaga

Ablardo Lupion
carlos Melles
José Rocha

Paulo Cordeiro

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto

Nelson Marquezelli
Silvemanl Santos

Bloco (PMDBJPSDIPSUPSC)

Fernando Dlniz
Pinheiro landim

Roberto Valadão

Easillo Villani
Francisco Rodrigues

Roberto campos

Bloco (PPBlPL)

José Luiz Clerot
Luis Roberto Ponte
Simara Ellery

Aávio Derzi
Nelson Meurer
1 vaga

parcísio Perondi
Edinho Araújo

Marquinho Chedid
Ronaldo Perim
Sandro MabeI

1 vaga

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Djalma de Almeida César
José Luiz Clerot
UdiaQuinan
Maria Elvira
Maurício Requião
Nair Xavier Lobo

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Unhares
Roberto Campos
VaIdomiro Meger (PFL)

Bloco (PPBlPL)

PSDB

Luiz Buaiz
5 vagas

Luciano castro
Luiz Piauhylino
Zulaiê Cobra

Marcelo Dada
Milton Mendes

PSDB

PT

DaniIo de Castro
José Thomaz Nonõ

VICente Arruda

Chico Vigilante
1 vaga

FeúRosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Roberto Santos

Alexandre Santos
RávioAms

Osmânio Pereira
Vicente Arruda Fernando Ribas carli

PDT

SiMoAbreu



PSB PTB

João CoIaço Gervasio Oliveira

- secretária; ADQ~a MáIlCUSO
Local: Servo eom:ESjjet:lals:.. Anexo li, SaI~ 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Ni.449, DE 1997,QUE "ALTERA DISPOSmVos

DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS

PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO NR1, DE 1994

(FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL)
Proposlçio: PEc-449197 A~or: Poder Executivo

Presidente: Luciano pazzatto (PFL)
111 VICe-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2ll VICe-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
3llVICe-Presldente: EnivaJdo Ribeiro (PPB)
Relatora:V~ Cruslus (PSDB)

TItular. Suplentes

PFL

PL
Eujácio Simões Luiz Buaiz

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE

40 (SESSÕES), PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL

NR 513, DE 1997, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO 51 AO ART. 55".

(DECORO PARLAMENTAR
- REGRAS PARA INVESTAÇÃO)

Proposlçio: PEC n1 513J97 Autor: Marcelo D6da

Presidente: Jairo Azl (PFL)
111 VICe-Presidente: Raul Belém (PFl)
2ll VICe-Presidente:
3ll VICe-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Henrique Eduardo Alites (PMDB)

Adauto Pereira
Jaime Fernandes

Luiz DurA0
Magno Bacelar
Mauro Fecul1

Nari Souza

Gonzaga Patriota

- Alzira Éwerton
Max Roservnann

Moisés Benne8by
Nestor Duarte

Roberto Rocha
SaJvador Zimbaldi

Chico da Princesa

PFL

PSB

PSDB

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

CIeonênclo Fonseca
De VelasCo (PRONA)
Dejandir DaJpasquale

José Luiz CIerot
2 vagas

Alexandre Cardoso

José Borba

Asdrúbal Bentes
Djalma de Almeida César
Henrique Eduardo Alves
lvandro Cunha Uma
Roberto VaJadão
Rubens Cosac

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Aloysio Nunes Ferreira
Cândido Mendes
Luiz MáxImo
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

AntOnio dos Santos
AntOnio Jorge
Carlos AlbertO C8mpista
DoIores Nunes
JairoAzi
Raul Belém

TItulares

PSDB

Anlvaldo Vale
Amon Bezerra

Ceci Cunha
Firmo de Castro

Raimundo Gomes de Matos
Silvio Torres

Bloco (PTI PDTI PCdoB)
Fernando Zuppo

Inácio Arruda
João Coser

José Pimentel
Miguel Rossetto

Alceste Almeida
Carlos Alberto Campista

Francisco Rodrigues
Luiz Braga

Maria VaJadão
Oscar Andrade

PPB

Bloco (PMDBI PSDI PSL)

Jurandyr Paixão
Luis Roberto Ponte

Marisa Serrano
Ricardo Rique
RobsonTuma

Wilson Cignachi

A1exandro Ceranlo
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Plzzatto
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Paulo Bernardo
Sérgio Miranda
Teima de Souza

Anlbal Gomes
Fernando Diniz
Hélio Rosas
Maria Elvira
Roberto Valadão
Sandro Mabel

Adroaldo Streck
AmaIdo Madeira
Basilio Vilani .
Luiz Piaubylino
Roberto Brant
Veda Crusius

Benedito Guimarães
Enivakl6 Ribeiro
Eurico Miranda
Felipe Mendes
Romel Anrzio

Gerson Peres
Lamartine Posella

Laprovlta Vieira
Mareio RelnaJao Moreira

Roberto Balestra

Jaques Wagner
Luiz EduardO Greenhalgh
Marcelo Déda
Silvio Abreu
1 vaga

~IoBaccl
José Genol'no
Milton Temer .



Elton RohneIt

Paulo Lustoea
2 vagas

CJeonAncio Foneeca
2 vagas

PPB

PMDB

Bloco (PSBIPIIN)

Bloco (PLJPSDIPSC)

Ademir Cunha
Benito Gama
Carlos Alberto (PSDB)
Manoel Castro

Albérico Filho
Luis Roberto Ponte
S8ndro MabeI

Célia Mendes (PFL)
Francisco Siva
José Rezende

1 vaga Bosco França

SecretárIa: Ana Clara Serejo
I.oclt8eIV.Cem E8p. - heoR,SE169-8
.Telefones: 318-755517063

COMISSlo ESPECIAL
DESTINADA A ANALISAR A

QUESTÃO DO DESEMPREGO
Presidente: Miro Teixeira (PDT)
111 VIC8-Pre8ldente: 8andto MabeI (PMOB)
2lI Vice-Presidente: MIguel Ro8setto (PT)
311 Vlce-Preeldente: Célia Mendes (PFL)
Relator: C8rIos Alberto (PSOB»

TItu.... SUpIentM

Bloco (PFUPTB)

kvaro Gaudêncio Neto
C8rIos Magno

FéIx Mendonça
Júlio César

I,.uis Barbosa Eujáclo SImões
4 vagas

Pedro Valadares

Rodrigues Pakna

PPB

AryKara
Benedito Domingos
Benedito Guimarães
José Rezende
RIcardo Barros

PTB

VIcente Ca8cIone

PS8

GRvan Freire

PL

Eujácio Simões Wellnton Fagundes

SecretárIo: SfMo Sousa da SIlva
Local: serv. Com. EspecIaIs, Anexo 11 S8Ia 165-B
Telefone: 318-7061fJ18-7052

COMISslo 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

EXECUçlo DOS MESMOS
Presidente: José Rocha (PFL)
111 Vlce-PreeIdent8: JCIIIo César (PFL)
2lI VIce-Presidente: Joio Leio (PSOB)
311 VIce-Presidente:
ReIalor: NlcIas RIbeIro (PSDB)

TItu...... SUplentes

Bloco (PFUPTB)

Secretária: MarIa do Amparo Bezerra da Silva
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, S8Ia 169-B
Telefones: 318-755517063

PSDB

DomIngos Leonelli Antônlo Balhmam
JoséAnlbal Roberto BIant

PT

MarIa da Conceição Tavares C8rlo8 santana
Miguel Ro6setto Jair Meneguell

PDT

Miro Teixeira Fernando Zuppo

Bioco (PLIPSDIPSC)

1 vaga Pedro canedo

JalroAzi
José Rocha
JIlIIoCésar
Roberto P8S908

08car GoIdonI
Paulo LU8to8a
Slmara EIefy

Enlvaldo Ribeiro
Felipe Mendes
SérgIo Naya

JoIo Leio
NicIas Ribeiro

MmVaIente
1 vaga

Luiz Durão

Adauto Perelrá
Betinho Rosado
Cláudio C8jado

Luiz Braga
PMDB

Pinheiro landim
2 vaga

PPB
José Unhares

Maroonl PerRlo (PSOB)
Moacyr Andrade

PSDB
CeclCooha

MárIo Negromonte

PT

AIcldes Modesto
José PIrnenteI

PDT

1 vaga

Gonzaga Patriota

Bloco (PSBIPIIN)

1 vaga



Presidente: Maria Elvira (PMOB)
111 Vice-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
212 VICe-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 VICe-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSOB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

PCdoB

Socorro Gomes Jandira Fegha/i

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
Ni 1.151, DE 1995, QUE -DISCIPLINA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"

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 ONICO DO ARIGO 178 DA

CONSTlTUIÇAO FEDERAL"
E A SEUS APENSADOS.

(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - CABOTAGEM)
Poroposlçlo: PL. 084MI5 Autor: Socorro Gomes
Pr8IIdente: Alberto Sftva (PMOB)
111 Vlce-Preeidente: G8t188Op Bernardino (PUDB)
2"VIce-~: Faum MarteIIo (PPS)
3' VIce-Presidente: LeonIdas Crlstino (PSDB)Relator: José car
108 AlelUIa (PFL)

TItU...... . Suplentes

Bloco PFlJPTB

Proposlçio: PL 1.151195 Autora: Marta Supllcy

Bloco PMDBlPSDIPSL

TItulares
Chico da PrIncesa
José cartos Aleluia
José cartos CouIInho
José cartos VIeira

<. .. ~ Lael Varella

PhIIemon Rodrigues
SergIo BaroeIIos

Enseu Moura
João lesen (PPB)

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina

1 vaga

Marilu Guimarães
Ro~rto Jefferson
Zira Bezerra
2 vagas

Suplentes

Bloco (PFlJPTB)
Fernando Gonçalves

Magno Bacelar
Ursicino Queiroz

1 vaga

Bloco (PMDSlPSDiPSL)

Lindberg Farias (PCdoB) Fernando Gabeira (PV)
Maria EMra Lrdia Quinan
1 vaga . 1 vaga

PSDB

Osmênio Pereira
PhiJernon Rodrigues (PTB)

1 vaga

AIbet10 SIlva
Geneslo BernardIno
Joio Thome MestrInho
JoI6P1not1
MarIo M8rtln8
MoreIra Franco

Bloco PPB,lPL

BenIldlto Guimarães
FausIo Martelo
FeuerJunior
Francl8co SlJva
Jair BoI8onaro
José EgydIo

PSDB

Antonio Brasil
Z8ire Rezende

4 vagas

Cunha Urna
Eujacio Simões
JoãoPlzzoJatll

Laprovita Vieira
Ushifaro Kamia

1 vaga

Bloco (PPBlPL)

A1zira Ewerton (PSOB)
Jorge Wilson
1 vaga

Celso Russomanno
Salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

AmaIdo Faria de Sá
Herculano Anghinetll

Wagner Salustiano

Leonidas Cristino
MarIo Negromonte
YedaCrusJus
2 vagas

Koyu lha
Luiz carlos Hauly

Roberto Rocha
2 vaga(s) Jair Meneguelli

Nilmário Miranda

PT

José Genoíno
Marta Suplicy

PT

cartoe Santana
JoIoCoeer
Teima de Souza

PDT

MIro Teixeira

Arlindo Chinaglia
2 vaga(s) Sérgio Cameiro

José Mauricio Fernando Lyra

PDT

PSB

Vicente André Gomes

Raquel Capiberibe

Gervaslo OlIveira

PSSB
Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, 8aIa 169-8

Pedro Valadares Telefones: 318-68741706617067



COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA"A APRECIAR O PROJETO DE LEI
N511.159195, QUE "ALTERA DISPOSmVos DA

LEI Ni 6.354176, QUE. DISPÕE SOBRE AS
RELAÇÕES DE TRABALHO DO ATLETA

PROFISSIONAL DE FUTEBOL;
E DA LEI Ni a.672m3, QUE

INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
.DESPORTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDêNCIAS", E A SEUS
AF'ENSADOS PROJETO DE

LEI Ni 2.437196 E PROJETO DE LEI Ni 3.633197
ProposIçio: PL nw 1.159195 Autor: Arihiê:lo éhlnaglla

PresIdente: Gennano Rigotto (PMDB)
1Q VICEl-Presldente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
2Il Vlce-Pre8ldente: RomeI Anizio (PPB)
3i VIce-Presidente: Sandra Slarling (PT)
Relator: AntôrIlO Geraldo (PFL)

TItu.... Suplentes

PFL

Bloco (PT, PDT, PCcIoB)

Carlos Magno
. José Egydio

Júlio César
Murilo Pinheiro

Urslcino Queiroz
VaIdomIro Meger

Bloco (PUDB, PSD, PSL)

PL
Pedro Canedo Welinton Fagundes

SecretárIa: RejaM Marques
Local: Serv. Com. Esp. -Anexo 11. 8aIa 165-8
Telefone: 318-6874/318-7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIARE PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI NSl1.673,

DE 1996, QUE "AUTORIZA O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA

A SECA - DNOCS - A DOAR A ESTADOS,
MUNICrPIOS.E OUTRAS ENTIDADES

PÚBLICAS, OS AÇUDES QUE ESPECIFICAli

Proposlçio: PL 1.673195 Autor: Poder Executivo

Presidente: B. Sá (PSDB)
111 VICEl-Presldente: Roberto Pessoa (PFL)
2Il VICEl-President9: Paulo Lustosa (PMDB)
3i Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: José Unhares (PPSY .

TItula.... Suplentes .

PFL

ÁJvaro Ribeiro

5 vagas

Ceci Cunha
João Faustino

Luiz Piauhylino
Márcia MarInho
Roberto Santos
VICente Arruda

João Henrique
Pinheiro landim
Roberto Paulino

3 vagas

Haroldo Lima
Humberto Costa
Jaques Wagner

Marcelo Deda
WoIney Queiroz

Adauto Pereira
AntOnio dos Santos

Osvaldo Coelho
Talvane Albuquerque

2 vagas

PSB

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Alexandre Cardoso

PSDB

~bertoSilva
lvandro Cunha Uma
José AIdemir
Paulo Lustosa
SaraIva Felipe
Silvio Pessoa

Betinho Rosado
César Bandeira
José Rocha
Júlio César
MussaDemes
Roberto Pessoa

PPB

Alcides Modesto
Coriolano Sales
Fernando Ferro
Inácio Arruda
José Pimentel

Adelson Ribeiro
B.Sá
Cipriano Corrêia
JoAoLeão
LeOnldas CrIslino
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PT, PDT, PCcIoB)

Ari Magalhães
EnivaIdo Ribeiro .
José Unhares
JoeéTelas

I Wagner do Nascimento

Aldo Rebelo
Arlindo Chinaglia
Fernando Lopes
Jair MeneguelH

João Paulo

VIcente Cascione

Adhemar de Barros Filho
AmaIdo Faria de Sá

JaIr Soares
2 vagas

Adroaldo Streck
Marconi ParI/lo

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

PPS

PTB

Carlos Nelson
Djalma de Almeida César

._ _Freire Júnior
MaulÍCÍO Requlão

SaraIva Felipe

PSOB

Darcfsio Perondi
Germai10 RIgotto
MarquInho Chedld
MauroL0pe6
Sandro MabeI
Silvio Pessoa

AntOnio Geraldo
Ciro Nogueira
CoraUCi Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
V8Il8888 Fellppe

PhiJemoil Rodrigues

Carlos Santana
Jaques Wàgner
RIcardo Gomyde
sandra Starting
8everlano Alves

AdemIr Lucas
JovaIr Arantes
Marcu8 Vicente
Renato JohnsIon
Ron8Ido Cezar Coelho
WIlson Campos

AécIo de Borba
Eurico Miranda
NeI80n Meurer
'PedroYves
RomeI Anizlo



Luiz Buaiz

4 vagas

Israel Pinheiro

Pedro Valadares

PTB

PL

PSB

Fernando Lyra

Leopoldo Bessone

Bonifácio de Andrada
Gerson Peres
Laprovi1a Vieira
Prisco Viana

Valdemar Costa Neto

.Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI

Nfl 3.633197, DO PODER EXECUTIVO,
QUE "INSmUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"
PropOsição: PL 3.633/97 Autor: Poder Executivo

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 VICe-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
2Jl VICe-Presidente: Ramel Anrzio (PPB) .
3l! VICe-Presidente: sandra Starling (PT)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

Arlindo Vargas

Suplentes

PTB

Philemon Rodrigues

PSB
Nilson Gibson Gonzaga Patriota
Secretária: Edla BIspo
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAIIINAR TODAS AS

MATÉRIAS, EM TRÂMITE NESTA CASA, .
QUE VERSAM SOBRE AS ELEiÇÕES DE 1998

E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI
Ni 2.695, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO

EDINHO ARAúJO, QUE "ESTABELECE
NORMAS PARA AS ELEiÇÕES
DE 3 DE OUTUBRO DE 1998

E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"
(ELEiÇÕES DE 1998)

Proposição: PL 2.695197 Autor: Edlnho Aral1Jo

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 VICe-PÍ'êsidente: Affonso Camargo (PFL)
2Jl Vice-Presidente: Roberto Santos (PSDB)
3l! Vice-Prasidente: Padre Roque (PT)
Relator. Cartas ApoIinário (PMDB)

titulares

Bloco (PTIPDTJPCdoB)

Bloco (PMDBIPSDtPSL)

DjaJma de Almeida César
Marçal FHho
PedroYves

Robson Turna
laire Rezende

1 vaga

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Raimundo Gomes de Matos
Zulalê Cobra

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus VICente
Renato Johnsson
Ronaklo César Coelho
Wilson campos

Freire Júnior
saraiva Felipe

4 vagas

Suplentes

carlos Magno
José Egydio
Júlio Casar

Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz

1 vaga

Aldo Rebelo
Arilngo Chinaglla
Fernando Lopes
Jair Meneguelll

João Paulo

PFL

PSDS

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

titulares

AntOnio Geraldo
Ciro Nogueira
Coraucl Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Darcfsio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Maurolopes
sandro MabeI
Silvio Pessoa

Cartas santana
jaques Wagner
Ricardo Gomyde
sandra Starling
8everlano Alves

Adelson Ribeiro
Ademir Lucas

Cipriano Correia
Emerson Olavo Pires

Nfcias Ribeiro
Paulo Mourão

Álvaro Gaudênio Neto
Osmir Urna

8ameyFllho
VakIomiro Meger

VllmarRocha
1 vaga

José Janerie

Haroldo Lima
João Paulo

Luiz Eduardo GreenhaIgh
Marta Suplicy

1 vaga

PFL

PPB

PSDB

Affonso camargo
Benedito de Ura
Coraucl Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
saulo Queiroz

Bened"1to DomIngos

Carlos ApoIinário
Edlnho Araújo
Fernando Diniz
Pedro lrujo
Wagner RossI
1 vaga

Aldo Rebelo
João Almeida (PMDB)
Padre Roque
sandra 81artlng
Silvio Abreu

Jayme santana
Nelson Marchezan
Paulo Felj6
Pimentel Gomes
Roberto Santos
SiMoTorres



PPB Pedro Henry Simão Sesslm
Aécio de Borba
Eurico Miranda
Nelson Meurer
PedroYves
Romel Anfzio

Arnaldo Faria de Sá
4 vagas

Arlindo Chinaglia
Gilney VIaI1a
Paulo Bernardo

PT

Carlos Santana
Nilmário Miranda

Pedro Wilson

PTB PDT

Leopoldo Bessone Vicente Cascione Renan Kurtz Fernando Zuppo

PSB PSB

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefones: 318-68741318-7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER AO

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N2 3.710193 QUE "INSTITUI

. O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"
Proposlçio: PL-3.710193 Autor: Poder Executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
111 VICe-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
211 VICe-Presidente:
311 VICe-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: EdIa Bispo
Local: Serv. Com. EspeciaIs, Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O

PROJETO DE LEI N2 4.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE -REGULA A FAlêNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁO~S PROVIDêNCIAS-
Proposlçio: PL nlI4.376J93 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz C1erot (PUDB)
111 VICe-Presidente: Jorge Tadeu MudaIen (PPB)
211 Vice-Presidente:
3lI VlCe-preskrente: Jarbas Uma (PPB)
Relator: Osvaldo BioIchi (PTB)

TItulares SupfentN

Bloco (PFLJPTB)

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Álvaro Ribeiro Gonzaga Patriota Nilson GIbeon

Fernando DInlz
GlIvanFrelre

Oscar GoIdonI

Beni10Gama
Hugo Rodrigues da ClIlha

Paulo CordeIro
Robem P8S808

PPB

PMDB

Augusto Viveiros
Francisco Horta
Osvaldo BioIchi
Raul Belém

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz CIerot

Welinton Fagundes

Antônio dos Santos
Arolde de Oliveira

João Carlos Bacelar
Luiz Braga

Maria Valadão
Ql:lório Adriano

1 vaga

Carlos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
João Thomé Uestrinho

Nair xavier Lobo
Paulo Ritzel

Rubens Cosac

PL

Pedro canedo

Alexandre Cardoso

A1dir cabral
Carlos Alberto Campista
Claudio Chaves
Chico da PrirlCeSa
José Carlos Vieira
Paulo Gouvêa
Zila Bezerra

Adelaon 5alvador
AryKara
Barbosa Neto
Mário Martins
Max Rosenmann
1 vaga

Jarbas Lirna
João Ribeiro
Roberto Balestra
SalatleI Carvalho
Welinton Fagundes
W1gberto Tartuce

Ant6nlo Feijão
JovaIr Arantes
LeOnidas Crlstino
MárIo Negromonte

Bloco (PPBlPL)

AmaIdo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

Cunha Bueno
Cunha Urna

José Rezende
Pedro Canedo

PSDB

Ademir Lucas
Celso Russornanno

João Leão
Paulo Feijó

Ibrahlm Abl·Ackel
Jarbas Lima
Valdomiro Meger (PFL)

Danilo de Castro
Jovair Arantes

MiJton Mendes
Sandra Starling

Eurípedes Miranda

A<I1emar de Barros FlIho
Adyt80n Motta

Raknoodo santos (PFL)

PSDB
Herculano AnghInetII (PPB)

Nelson Otoch

PT

PDT

Fernando Lopes



Suplentes

Antônio Ger~
AntÕflio Ueno

Augusto VIVeiros
Cláudio Chaves
Roberto Fontes

ZlIa Bezerra

Gonzaga Patriota

Jaques Wagner
Sandra Starling

Sérgio Arouca (PPS)

PT

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Humberto Costa

Ricardo Heráclio

PFL

Arolde de Oliveira
Marilu Guimarães
Osmir Uma
Paes Landim
Paulo Gouvea
Vlc Pires Franco

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Fegha/l
secretário: SiMo Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11 Sala 168-B
Telefone: 318-7061/318-7062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N2 5.430,

DE 1990, QUE "ALTERA, ATUALIZA E
CONSOUDA A LEGISLAÇÃO SOBRE
DIREITOS AUTORAIS E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" E A SEUS APENSADOS
Proposição: PL 543Of9O Autor: Senado Federal

Presidente: Roberto Brant (PSDB)
~ VICe-Presidente: Jandira Feghali (PCcIoB)
3!l VIce-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
Relator:

TItulares

PDT

VICente André Gomes (PSB) Fernando Ribas Carli (PPB)

PSB

Elton Rohnelt
José Rocha

Laura Carneiro
Luciano Pizzatto
Osvaldo BIoIchi

Rogério Silva
1 vaga

Bloco (PFL, PTB)

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

De Velasco

Bloco (POPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPS)

PCdoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

secretária: Rejane Marques
Local: Serv. de Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

N2 4.425194, DO SENADO FEDERAL, QUE
·PROrBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA DE

DESPESAS COM TRATAMENTO DE
DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO MÉDICO
HOSPITALAR PELAS EMPRESAS PRWADAS
DE SEGURO SAÚDE OU ASSEMELHADAS" E

DEMAIS PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO
NESTA CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGURO DE SAÚDE".

Proposição: PL 4.425194 Autor: lram saraiva

Presidente: Euler Ribeiro (PFl)
111 VICe-Presidente: Pedro LuIs Albuquerque (PFl)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

TItulares Suplentes

Euler Ribeiro
Uma Netto
Roberto Jefferson
Silvemani Santos
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe
1 vaga

Bloco (PPB, PL)

Germano Rigotto
José A1demir

José Luiz Clerot
Marcos VinIcius de Campos (PFL)

Paulo Lustosa
1 vaga

Bloco (PMDB, PSD, PSL)
Darcislo Perondi
Genésio Bernardino
José Pinotti (PSB)
Moreira Franco
Pinheiro Landim
Saraiva.Felipe

Cunha Bueno
Herculano Angf11net11
José Egydio (PFl)
José Unhares
Pedro Corrêa
Pedro LuIs Albuquerque (PFl)

PSDB

EuriCo Miranda
Jofran Frejat

luiz Buaiz
Moacyr Andrade

Nilton Baiano
1 vaga

Carlos Nelson
Hermes Paroianello
Moreira Franco
Paulo Ritzel
2 vagas

PSDB

Aloysio Nunes FerreIra
Arnaldo Madeira
Marcus VICente
Pimentel Gomes
Roberto Brant
1 vaga

Edlnho Araújo
José Luiz C1erot
Pinheiro Landim

3 vagas

Fernando Torres
FeuRosa

RávioArns
Leõnldas Crlstino

MarconI Perlllo
1 vaga

AIltônio canos Paoounzio
ceci éunha
Elias Murad
Jovair Arantes
1 vaga

Márcia Marinho
OsmAnio Pereira

Pimentel Gomes (PPS)
Rommel Feijó

Tuga Angerami

Bloco (PT, PDT, PCdaB)

Chico Vigilante
Jandira Feghali
José Genofno
Marta Suplicy

Luiz Durão
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Ricardo Gomyde



Severlano Alves

PPB

Valdeci Oliveira Silvio Torres

PT

2 vagas

PSB
RIcardo Heráclio Pedro Valadares
Secretária: Maria de Fátlma MoreIra
Local: Serv. Com. Esp. -:Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617052

COMISsAo ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLfTlCAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS.'

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presldente: Mendonça FHho (PFL)
1ll Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
211 VICe-Presidente: Jayme santana (PSOB)
3" VIce-Presidente: Alzira Ewer100 (PSOB)
Relator: João AkneIda (PMOB)

TItu..... Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

PDr
CorIolano Sales enio Bacci
Matheus Schmidt Eurfpedes Miranda

Bloco (PLJPSDlPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho ChedId

Bloco (PSBIPIIN)

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo lima

Secretária: BruniIde LMero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li. Sala 169-8
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE

LEI, EM TRAMITE NESTA CASA,
QUE VERSAM SOBRE MAnRIAS RELATIVAS

AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA

CONSTlTUlÇAo FEDERAL
Presidente: Gonzaga MOIa (PMOB)
111 VICe-Presidente: Edinho Bez (PMOB)
211 VICe-Presldente: Marconi PerIIIo (PSOB)
3lI VICe-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: Saulo Queiroz (PFL)

titulares Supletltea

Bloco (PFLJPTB)

Augusto Farias
BonifácIo de Andrada
Eraldo Trindade
Francisco SIva
Wigberto Tartuce

PTB

Rodrigues Palma

.Aracely de Paula
BonIfácIo de Andrada (PPB)
Coraucl SobrInho
José San1ana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente CascIone

PMDB
Joio Almeida
Marcelo Barbierl
NIclas Ribeiro (PSOB)
Roberto Valadão
2 vagas

PPB

Alzlra Ewerton
Jarbas Uma
JoséJanene
Prisco VI8Il8
RomeI Anfzfo

PSDB

FeuRosa
Jayme Santana
Roberto santos

AmaIdo Faria de Sã
Gerson Peres
Osvaldo Reis
Prisco Viana

1 vaga

José Borba

Paes landim
Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha
1 vaga

Barbosa Neto
Marisa Serrano

Mauricio ReqUião
Tetê Bezerra

2 vagas

AmaIdo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Unhares

Ricardo Izar
1 vaga

Aécio Neves
CiprIano Correia

Paulo Feijó

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

Fernando Lyra

Benito Gama
Félix Mendonça
Manoel castro
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Vilmar Rocha

EdinhoBez
Germano Rigotto
Gonzaga Mola
Pedro NovaIs
SlIas BrasileIro
1 vaga

OelllmNetto
Fetter Júnior
JoséJan6ne
Júlio Redecker
Osmar Leitão

PMOB

PPB

José GenoIno
Padre Roque

Waldomlro fioravante

Pedro Valadares

Augll8to..Yivelros
cartos Meles
Jonival Lucas
José CoImbra

Uma Netto
OsórIo AdrIano

Robem Pessoe.

AntOnio do Vale
Lufs Roberto Ponte

Marco6L1ma
Paulo Rltzel

2 vagas

Cunha Bueno
Herculano Anghi1ett

LaprovIta VIeIra
Márcio ReinaldO Moreira

Roberto C8mpoe



PSDB Zulaiê Cobra

PCcIoB

Ségio Miranda Milton Temer (PT)

Secretário: SlIvIo Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais-Anexôll,SaJa 169-8
Telefones: 318-7061n052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS

LEGISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR,
NO BRASIL, AS DECISÕES DA IV

CONFERêNCIA MUNDIAL DA MULHER
Presidente: Rita Camata (PMDB)
111 Vrce-Presidente: Fátima Pelaes (PSOB)
2l! Vrce-Presidente: Marta Suplicy (PT)
311 Vrce-Presidente: DoIores Nunes (PPB)
Relatora: Marilu Guimarães (PFL)

TtituJares Suplentes

PFL

PSB

Raquel Capiberibe Pedro VaJadares

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. EspecIais-"" ArreXó li, Sala 169-8
Telefones: 318-7067n066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR A QUESTÃO DA
SEGURANÇA PÚBLICA NO PArS, COM A
FACULDADE DE, AO FINAL, OFERECER
PROPOSiÇÕES VERSANDO SOBRE O

ASSUNTO, PARA TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS· E DO .

CONGRESSO NACIONAL

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
111 VIce-Presidente: Carlos MeI/es (PFL)
2l! VICe-Presidente: Nair Xavier Lobo (PMDB)
3l! VICe-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
Relator: ZuIaiê Cobra (PSDB)

TItulares Suplentes

PFL

Blóêõ (PTJPDTJPCdoB)

Ciro Nogueira
Francisco Horta

Hugo Rodrigues da Cunha
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Vanessa Felippe

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

De Velasco (PRONA)
Mauro Lopes

0rcIn0 Gonçalves
Valdir CoIatto

Zaire Rezende
1 vaga

5 vagas

José Coimbra

Es1her Grossi
Humberto Costa

Marcia Clbilis Viana
sandra Starling
Socorro Gomes

PTB

PPB

Etevaida Grassi de Menezes

A1cione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
A1zira Ewerton
DoIores Nunes
Harculuano Anghinetti

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Benedito de Ura
Carlos MeIIes
Luiz Moreira
1 vaga

Antônio do Valle
Hélio Rosas
Jorge WIlson
Marcelo BarbIeri
NaIr Xavier Lobo
SiIas BraslIeiro

Eduardo Jorge
Jandira FeghaIi
Marta SupIicy
Sérgio Carneiro
Teima de Souza

Pedro Novais
Simara E1/ery

4 vagas

Ricardo Heráclio

Eujácio Simões

Carlos Magno
Costa Ferreira

Euler Ribeiro
Venessa Felippe

2 vagas

Antônio F,eijão .
Fernando Torres

2 vagas

João Coser
Maria Conceição Tavares

Nedson Micheleti

PT

PDT

PSDB

Bloco (PSBlPMN)

Márcia Cibilis Viana
Paulo Bernardo (PT)

Bloco (PUPSDIPSC)

Bloco (PMDBIP8D1PSL)

Francisco Horta

Coriolano sales
Fernando Lopes

Alexandre Cardoso

Célia Mendes
Fernando Gabeira
Maria VaJadão
Marifu Guimarães
Ursicino Queiroz
Zila Bezerra

Darcíslo Perondi
E/cione Barbalho
Nair Xavier Lobo
Regina Uno
Rita Camata
Tetê Bezerra

Firmo de.Castro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perdlo
Veda Crusius

José Pimentel
Luiz Gushiken
Vânio dos Santos

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Palaas
Marcia Marinho
Marinha Raupp

Feu Rosa
VedaCruslus

4 vagas Amon Bezerra
FeuRosa
Jovair Arantes

PSDB

Adelson Ribeiro
Alzira Ewerton

DalUa F"llJueiredo



Fernando Ribas CarIi
José Teles

Ushitaro Kamia

Geraldo Pastana
Haroldo Lima

Maria da Conceição Tavares

PPB

Bloco PT, PDT, PCdoB

Ar! Magalhães
DelfIm Netto
JllIio Redecker

Aldo Rebelo
Carlos C8rdInaI
Luiz Gushiken

PauloFeijó
Renato Johnsson

Roberto Rocha

ChicO Vigilante
Femando Ferro

Fernando Zuppo
José Pimentel

Luiz Eduardo Greenhalgh

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Euripedes Miranda
Hélio Bicudo
José Genofno
Luiz Alberto
Ricardo Gomyde

Luiz Piauhylino
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Adylson Motta
Carlos Airton
JairBolsonaro
Mário Cavallazzi
1 vaga

PPB

Adhemar de Barros Filho
Jarbas Lima

João Pizzolatli
VadãoGomes

Wigberto Tarluce

PTB

Arlindo Vargas Paulo Cordeiro

8ecretárlo: Mário Brausio Coutinho
Local: Serv. de Com. Especiais-Anexo li-SaIa 169-8
Telefones: 318-706617067

VICente Cascione

PTB

PSB

Nelson MarquezelH

COMISSAo EXTERNA

DESTINADA A TRATAR DA QUESTAO
PORTUÁRIA NACIONAL COM A FINALIDADE

DE VISITAR PORTOS BRASILEIROS,
EM PARTICULAR SANTOS E VITÓRIA

Gonzaga Patriota - Nilson Gibson

Secretária: Brunilde Liviero C. de Moraes
Local: SeMço de Com. EspecIais - Anexo li, SI. 169-8
Telefones: 318-7067/6874

COMlssAo ESPECIAL

COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR
E PARTICIPAR DA DISCussAo PARA
IMPLEMENTAÇAo DA ÁREA DE LIVRE

COMI!RCIO DAS AMI!RICAS - ALCA
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
Relator. Francisco Horta (PFL)

PFL

TItulares

Bloco (PMDB, PSD,PSL)

Hermes Parcianello
Mário Martins

Suplentes

Augusto Viveiros
Carlos Alberto Campista

Presidente: Edinho Bez (PMDB)
111 Vice-Presidente: João Henrique (PMDB)
211 Vice-Presidente: Koyu lha (PSDB)
311 Vice-Presidente: Vicente Casclone (PTB)
Relator: Uma Netto (PFL)

José Carlos Aleluia
Urna Netto

EdinhoBez
João Henrique

SUplentes

Luiz Buaiz
PL

Pedro C8nedo

TItulares

PFL PSDB

Francisco Horta
José Lourenço
Paulo Bornhausen
Sarney Filho

Germano Rigotto
2 vagas

Uma Netto
Paulo Gouvêa
Rogério Silva

Werner Wanderer

Bloco PMDB, PSD, PSL

José Chaves
Nauta de Conto

1 vaga

PSDB

Koyu lha
Marcus Vicente

Cartos santana
Teima de Souza

Lamarline PoseIia
Nilton Baiano

FéuRosa
Paulo FeIjó

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Ned80n MIcheIeII
1 vaga

PPB

JoeéJanene
1 vaga

José Ar.!!)aJ
Nelson Marchezan
1 vaga

AmonBezena
Feu Rola

José ThomBz Non6

SecretárIa: AngeIa Mancueo
Local: 8eIvIço de Com. Temp., Anexo li, Saia 169-8
T8Iefone:318-7061



Antônio Feijão AJzira Ewerton
S8Iomão Cruz Moisés Bennesby

Bloco PT, PDT. PCdoB
Gilney Viana Aldo Rebelo
Socorro Gomes Maltieus"SChmidt

PPB

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A APURAR DENÚNCIAS

DE EXPLORAÇÃO E COMERCIAUZAÇÃO
ILEGAL DE PLANTAS E

MATERIAL GENálCO NA AMAZÔNIA
Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
Vice-PresIdente: ConfOOIo Moura (PMDB)
Relator: Ant6nio Feijão (PSDB)

TItula.... Suplentes

PFL

José Coimbra 1 vaga

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Serv. Comissões Espec. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706717052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSDB) .
AroIdo cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSDB) Simara Ellery (PMOB)
Cunha Bueno (PPB)

Secretário: José Maria Aguiar de castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo i, Sala 169-B
Telefones: 318-706117062

.COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDrGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Coordenador: Samey Alho (PFL)

Suplentes

Miro Teixeira (PDT)
Belém (PFL)

Socorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angerami (PSDB)

Luiz Fernando (PSDB)
Osmir Uma (PFL)

Paudemey Aveiino (PPB)
Socorro Gomes (PCdoB)

SaJomão Cruz (PSDB)
Serney Filho (PFL)

Sebastião Madeira (PSDB)
sUas Brasileiro (PMDB)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney VI8Ila (PT)

Secretária: Edla calheiros Bispo
SeMQo de Comissões EspeclaIs - Mem li, Sala 169-6
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO EXTERNA
PARA AVERIGUAR,

NOPERrODO
DE 17-1G-96 A 30-6-97,

A AQUISiÇÃO DE
MADEIREIRAS, SERRARIAS

E EXTENSAS
PORÇÔESDE

TERRAS BRASILEIRAS
POR GRUPOS ASIÁTICOS

Coordenador: GlIney VI8Ila (PT)
Antônio Brasil (PMDB)
Femando Gabeira (PV)
Gervásio Oliveira (PSB)
Gilney Viana (PT)
Luciano Pizzatto (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. EspeciaIs - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA
SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,

PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS
CONDiÇÕES 9ERAIS DO PROCESSO DE

DESESTATIZAÇAO DA COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE - CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E

DOCUMENTOS DISPONrVEIS NA CENTRAL DE
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA,

DESIGNADA OFICIALMENTE
·SALA DE INFORMAÇÕES·

Propoalçio: Autor: Presldlncla

Coordenador: Miro Teixeira (POT)

TItulares

Antônio Brasil (PMDB)
Jair BoIsonaro (PPB)
Haroldo Sabóia (PT)
João Fassarella (PT)

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

Carlos Airton
LtúsBarbosa-

Cláudio Chaves
Munlo Pinheiro

Pinheiro Landim
Regina U"!'

PTB

Bloco PMDB. PSD. PSL

Francisco Rodrigues
VIC Pires Franco

PSDB

ConfOOIo Moura
José PrIante

JoãoTota
ValdenorGuedes



,,111/:. Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
o,, Via N.2, Unidade de Apoio 111. Praça dos Três Poderes. CEP 70.165-900. Brasílía, DF.

Fones: (061) 311-35751357613579. Fax: (061) 311-4258. E-Mail: ssetec@adrnass.senado.gov.br

Publicações
Solicite hoje mesmo nosso catálogo!

Agenda 21 (R$ 10,00). Relatório da Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em
setembro de 1992.

A Vida do Barão do Rio Branco (R$20,00) - LuÍS
Viana Filho. Obra social, política e diplomática de
José Maria da Silva Paranhos, o Barão do Rio Branco.

Constituição da Repl1blica Federativa do Brasil de
1988 (R$ 5,00). Texto Constitucional de 51out/1988
com as alterações introduzidas pelas ECs nO 1 a 15 e
ECRs nO 1 a6.

Constituição da Repl1blica Federativa do Brasil de
1988 - Quadro Comparativo (R$15,OO). Constituição
de 1988, atualizada em 1995, comparada às
Constituições de 1946 e 1967 e à EC nO 1 de 1969.
Contém quadro comparativo, tabela de
correspondência dos artigos comparados ,e índice.

Dados Biográficos dos Presidentes do Senado
Federal (RS 2,00). Principais fatos da vida
administrativa, trabalhos publicados, condecorações,
missões no exterior.

Direitos 'Humanos - Declarações de Direitos e
Garantias (RS 10,00) - José VICente dos santos
(pesq. e índice). Dispositivos constitucionais que
abordam' os direitos e garantias fundamentais do
homem, na Constituição de vários países; inclusive
na Carta Magna do Brasil.

Estatuto da Criança e do Adolescente (R$ 4,00).
Lei nO 8.069190, de acordo com as alterações dadas
pela Lei nO 8.241191; legislação correlata e indice.

Guia das Eleições de 1.996 e Suplemento (R$
10,00). Guia: Leis nO 9.096195 e 9.100195, ResolUções
do TSE nO 19.380/95, 19.382/95 e 19.406/95.
Suplemento: Resoluções do TSE nO 19.509 e
19.516196.

Legislação Eleitoral no Brasil (do século XVI a
nossos dias) (RS 60,00) - Nelson Jobim e Walter
Costa Porto (orgs.). Compilação da legislação
eleitoral brasileira, desde a época colonial a nossos
dias.

Levantamento e Reedições de Medidas
Provisórias (R$ 5,00) - Subsecretaria de Análise
do Senado Federal. Registro das MPs editadas
durante os 8 anos que se sucederam à criação deste
dispositivo legal, tabela seqüencial de edições das
MPs, assinalando critérios de ediçõ~s anteriores.
reedições com alteração de texto e de transformação
em lei, catálogo temático das MPs e referências
bibliográficas.

Licitaçõe~, Concessões e Permissões na
Administração Pública (R$ 4,00). Leis nO 8.666/93;
8.883/94; 8.987/95, dispositivos da Constituição
Federal sobre a matéria e legislação correlata. índices
temáticos das Leis nO 8.6661p3 e 8.98719t:.

MeioAmbiente - Legislação (R$ 20,00). Dispositivos
constitucionais, atos internacionais, Código Florestal,
Código de Mineração, legislação federal e índice
temático.

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos
Civis e Legislação Complementar (R$ 4,00). Dispõe
sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis
da União, das autarquias e das fundações públicas
federais e legislação complementar

Coleção Memória Brasileira

- A Constituinte perante a História (R$ 8,00).
História do sistema constitucional brasileiro, no
periodo de 1822 a 1862. Estudos sobre a
Constituinte brasileira de 1823. Coletânea de
documentos representativos dos trabalhos
legislativos da época.

Coleção Grandes Vultos que Honraram o Senado

- Teotônio Vilela(R$10,00). 8iografiado Senador
da República Teotônio Vilela, seu perfil
parlamentar, resumo de suas atividades públicas,
discursos e projetos, literatura citada.

Coleção Estudos da Integração (em português e
espanhol)

- Volume 9 (RS 3,00). ·0 Atributo da Soberania",
de Heber Arbuet Vignali.

- Volume 10 (RS 3,OO)."A Arbitragem nos Países
do Mercosul", de Adriana Noemi Pucci.



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
Via N-2. Unidade de Apoio 111. Praça dos Tr~s Poderes. CEP 70165-900. Brasília, Df.

CD/ROM Legislação Brasileira
1997

Quarta edição

Co-edição SDINF/SSANUPRODASEN

• Todas as normas de hierarquia superior a decreto-exe~~vo editadas e$ o
ano de 1946 e 31 de janeiro de 1997.

• Para cada norma apresentada. é fornecida a fi5ta de normas editadas
posteriormente a ela e que a alteraram.

• Os textos integrais das normas editadas a partir de 1987 passaram a estar
disponíveis nesta edição.

o.. As demais normas~o apresentadas em documentos-resumo, acompanhadas
de informaçõessuficientes para que seja localizado o documento em ur:na coleção
de leis.

• Esta quarta edição do CD-ROM Legislação Brasileira aind~ inclui o banco de
dados B8D (Biblioteca Brasileira de Direito), composto do acervo de informações
jurídicas descritivas (doutrina) originadas das coleções de 17 bibliotecas que
participam da Rede SABI de Bibliotecas.

Valor Unitário: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).
Despesas Postais: R$ 5,00 (cinco reais) para cada CO.

O pedido deverá ser acompanhado de original do recibo de depósito a crédito
do FUNDASEN, Caixa Econômica Federal, Agência 0005, conta n2 950.056-8,
operação 006.

Preenchá o cupom abaixo e envie-nos hoje mesmo,

I~~~_~_-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------



.~ Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federa.1
Via N-2. Unidade de Apoio 11I. Praça dos Três Poderes. CEP 70165-900. Brasília. DF.,

Revista de Informação Legislativa
Nº 133 - jan./mar. 1997

Leia neste número:

Carlos Frederico MarésdeSouza FUho- ODireito Cens- sobre Direito do Mar de 1982 e os organismos intema-
titucional e as lacunas da lei. . cionais por ela criados.
Semira Adler Vaisencher e Angela Simões de Farias - Silvio Dobrowolski - Crime de omissão de recolhimento
Júri popular: algumas possibilidades de condenação ou de impostos e de contribuições: aspectos constitucionais.
absolvição. Kãtia Magalhães Arruda - A responsabilidade do juiz e
Cláudio Roberto C. B. Brandão - A importância da a garan1ia de independência.
conceituação da an1ijuridicidade para a compreensão da A. Machado Paupério - Os irracionais de nossa
essência do crime. democracia 11I.
Osvaldo Rodrigues de Souza - Reflexões sobre os Fernando Braga-Conservadorismo. liberalismo esocial-
institutos da transposição e transformação àe cargos democracia: um estudo de direito político.
públicos. Álvaro Melo Filho - Resolução sobre passe: irraciona-
Ricardo Antônio Lucas Camargo - O direito ao lidades e injuridicidades.
desenvolvimento, a sociedade ocidental e a sociedade Fabiano André de Souza Mendonça - Democracia e
tribal no caso brasileiro. legalidade datributação na Constituição Federal de 1988.
Cármen Lúcia Antunes Rocha - Sobre a súmula Fernando Cunha Júnior - Suspensão condicional do
vinculante. processo. Homicidio. Omissão de socorro.
Sérgio Sérvulo da Cunha - Conflito possessório e posi- Paulo José Leite Farias - Mutação constitucional judicial
tivismo ético. O agente público em face da decisão legal. como mecanismo de adequação da Constituição
Antônio Carlos Moraes Lessa - Instabilidade e Econômica à realidade econômica.
mudanças: os condicionamentos históricos da política Maria Cooll Simões Pires _ Reforma administrativa:
externa brasileira sob Geisel (1974-1979). reflexões sob a perspectiva político-filosófica.
Marçal Justen Filho, Egon Bockmann Moreira e Jarbas Maranhão -O EstadistaAgamemnon Magalhães:
Eduardo Talamini - Sobre a hipoteca judiciária. a Lei Antitruste e a Conferência do Clube Militar.•
Maria Paula Dallari Bucci - Políticas públicas e direito Roberto Freitas Filho. _ A "f1exibiliza.ção· -da legalidade
administrativo. .•
Guilherme Silva Barbosa Fregapani _ Formas nas práticas conciliatórias na Justiça do Trabalho. .
alternativas de solução de conflitos e a Lei dos Juizados Nuria Belloso Martin - Comunidades Europeas, Unión
Especiais Cíveis. Europea y Justicia Comunitaria. .
Marcillo Toscano Franca Fllho-A Alemanha eo Estado Francisco Eugênio M. Arcanjo - Convenção sobre
de Direito: apontamentos de teoria constitucional . Diversidade Biológica e Projeto de Lei do Senado nO
comparada. . 306/95: soberania, propriedade e acesso aos recursos
Carlos David S. Aarão Reis - A matematização do Direito genéticos. .
e as origens da Parte Geral do Direito Civil. Vitor Rolf Laubé - A Previdência no âmbito municipal.
Jete Jane Fioratl - A Convenção das Nações Unidas Claudia de Rezende M. de Araújo - Extrafiscalidade.

PARA fAZER SUA ASSINATURA DA RlL: Os pedidos deverão ser acompanhados de original do recibo de
depósito a crédito do FUNCEGRAF, Caixa Econômica Federal, Agência 1386, conta n2 920.001-2, operação
006: ou junto ao Banco do Brasil, Agência 0452-9, conta n2 55.560.204-4.

Assinatura para o ano de 1997. Periodicidade trimestral. Números 133 a 136: R$ 40,00.

Preencha o cupom abaixo e envie-nos hoje mesmo, juntamente com o original do recibo de depósito.

DESTINATÁRIO

Nome:

Órgão:

Unidade: .

I Endereço:

ICEP: Cidade: UF: País:

IFones: Fax:

Outras Informações pelos fones: 311-3575/3576/3579. Fax: 311-4258. E-MaU: ssetec@admass.senado.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO EINFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES
TiTUlOS PUBLICADOS 1997/1998

u
d....Olcru
diEld8t'ld1 do
OlmÍlI
Carutnblll'l
~.-

o caso Vale do Jequitinhonha.
O sistema de controle do Executivo

R$2,97

1996: um ano de luta pela vida
R$1,9~

Legislaçao interna: coletânea de normas
administrativas da Câmara dos

Deputados

Tribunal internacional para julgamento
dos massacres de Eldorado do Carajás e

Corumbiara - R$ 2,97

PREVIUIIlOIA
SOCIAL
o.~I~ •• c.lIlp'!ll>io V.fll dr. filo Dor:.
~...... '- e.-
a...Wdof ........

• ~""fII!t~ ~ u..o.

Previdência social: o SUS e a
Companhia Vale do Rio Doce - R$ 3,96

Agricultura: questão do abastecimento
interno - R$ 11,11

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados
Telefones: (061) 318-6477n271.
InformaçOes: Coordehaçao de Publicações. Telefone: (061) 318·6865/6866.



otllll~:::::O~ Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
"0 Via N-2. Unidade de Apoio /li. Praça dos Três Poderes. CEP 70.165-900. Brasília. DF.

Fones: (061) 311~5751357613579. Fax: (061) 311-4258. E-Mail: ssetec@admass.senado.gov.br

Publicações
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (R$ 5,00). Texto Constitucional
de 5/0ut/1988 com as alterações introduzidas pelas ECs n2 1 a 15 e ECRs n2 1 a 6.

Constituição dàRepública Federativa do Brasilde 1988-QuadroComparativo (R$15,00).
Constituição de 1988, atualizada em 1995, comparada às Constituições de 1946 e 1967 e
à EC n2 1 de 1969. Contém quadro comparativo, tabela de correspondência dos artigos
comparados e índice.

Direitos Humanos - Declarações de Direitos e Garantias (R$ 10,00) - José Vicente
dos Santos (pesq. e índice). Dispositivos constitucionais que abordam os direitos e
garantias fundamentais do homem, na Constituição de vários países, inclusive na Carta

. Magna do Brasil.

Estatuto da Criança e do Adolescente (R$ 4,00). Lei nSl 8.069/90, de acordo com as
alterações dadas pela lei nSl 8.241/91; legislação correlata e índice.

Guia das Eleições de 1996 e Suplemento (R$ 10,00). Guia: Leis n2 9.096/95 e 9.1 Q0195,
Resoluções do TSE n2 19.380/95, 19.382195 e 19.406/95. Suplemento: Resoluções
do TSE n2 19.509 e 19.516/96. .

Levantamento e Reedições de Medidas Provisórias (R$ 5,00) - Subsecretaria de
Análise do Senado Federal. Registro das MPs editadas durante os 8 anos que se
stJéederam à criação deste dispositivo legal, tabela seqüencial de edições das MPs,
assinal~ndo critérios de edições anteriores, reedições com alteração de texto e de
transformação em lei, catálogo temático das MPs e referências bibliográficas.

Licitações, .Concessões e Pennissões na Administração Pública (R$ 4,00). leis n2

8.666/93; 8.883/94; ~.987/95, dispositivos da Constituição Federal sobre a matéria e
legislação correlata. Indices temáticos das Leis n2 8.666/93 e 8.987/95.

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis e Legislação Complementar
(R$ 4,00). Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais e legislação complementar



DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL, ,

t'KEÇO DF: AS~INATURA
SEMeSTRAL

DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA

ANUAL

ug,= 020002
gestão = 02902

, Os pêelidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho, Ordem ele Pagamento pela CC:dXa
Econômicà Fec:leral - Agência 1386-2~A8CEGRAF, conta~ 920001-2, Banco do Brasil, Agência ,
0452-9 Central, conta ~ 55560204-4 ou recibo de depósito via FAX (061) 2245450, a favor do
FUNCEGRAF. . . -

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBUCAÇÓES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 5/W - BRASiUA DF - CEP 70165-900

CGC. 00.530.279/0005-49 .
" <

Obs.: Não será recebido cheque via carta Para efetivar assinaturas dos DCN.

Maiores informações pelos teWones (061) 311-3738 Seção de Remessas PoVo;s ou ( 061) 311-3803
Seção de Cobrança.

Tabela em vigor o portir de 34-97.



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
EPUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 216 PÁGINAS


