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3º SECRETÁRIO
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4º SECRETÁRIO
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2º SUPLENTE DE SECRETÁRIO
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3º SUPLENTE DE SECRETÁRIO

ZÉ GOMES DA ROCHA - PMDB - GO

4º SUPLENTE DE SECRETÁRIO

LUCIANO CASTRO - PSOB - PR

CONGRESSO NACIONAL
ATO DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL
N22, DE 1998
A Mesa do Congresso Nacional, no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo § 12 do art. 12 da Lei
nl! 9.506, de 30 de outubro de 1997,
Resolve exonerar, a pedido, em razão de haver sido nomeado para outro cargo público, o Doutor
PAULO AFONSO MARTINS OLIVEIRA, Ministro aposentado do Tribunal de Contas da União, do cargo de liquidante do Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC.
Congresso Nacional, 15 de abril de 1998. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente Deputado Heráclito Fortes, 12 Vice-Presidente - Senadora Júnia Marise, ~ Vice-Presidente - Deputado
Ubiratan Aguiar, 12 Secretário - Senador Carlos Patrocínio, 22 Secretário - Deputado Paulo Paim, 3º Secretário - Senador Lucídio Portella, 4º Secretário.
ATO DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL
N23, DE 1998
A Mesa do Congresso Nacional, no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo § 12 do art. 12 da
Lei nll 9.506, de 30 de outubro de 1997,
Resolve nomear o Doutor oSMÁRlO l.UCIANO
MARTINS, Analista Legislativo - área Técnica. Legislativa - da Câmara dos Deputados, para exeroer as atribuições de Uquidante do Instituto de Previdência dos
Congressistas - IPC, definida na Lei nll 0.506, de
1997, e na Resolução nº 1, de 1997-GN, editada de

acordo com o art. 14 da referida Lei n2 9.506, de
1997.
Congresso Nacional, 15 de abril de 1998. - 8enador
AnIIonio Carlos Magalhães, Presidente - Deputado
Heráclito Fortes, 12 VICe-Presidente - Senadora Júnia Marise, ~ VICe-Presidente - Deputado Ubiratan
Aguiar, 12 Secretário - Senador Carlos Patrocrnio, 2º
Secretário - Deputado Paulo Paim, 3º Secretário Senador Lucrdio Portella, 42 Secretário.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
SUMÁRIO
1 - ATA DA 451 SESSÃO, DA ClMARA
DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, M'ITUTlNA, DA 4' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 5()1 LEGISLATURA, EM 15 DIE
ABRIL DE 1998
1- Abertura da aeuio

11 - leitura e assinatura da ata da sessio
anterior
11I- leitura do expediente
MENSAGENS
NlI 446198 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos Membros do Congresso
Nacional, o ato constante do Decreto de 8 dle
abril de 1998, que "Renova a concessão da Rádio Difusora de Mirassol ltda., para explorar ser-

viço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Mirassol, Estado de São Paulo". ••...•..••
NR 447198 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos Membros do Congresso
Nacional, o ato constante do Decreto de 8 de
abril de 1998, que "Renova a concessão da Rádio Cultura de Monte Alto ltda., para explorar
serviço de raciodifusão sonora em onda média,
na cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo". •
NlI 448198 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos Membros do Congresso
Nacional, o ato constante do Decreto de 8 de
abril de 1998, que "Renova a concessão Sistema
Nova Difusora Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Olímpia, Estado de São Paulo".
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Nll 449198 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos Membros do Congresso
Nacional, o ato constante do Decreto de 8 de
abril de 1998, que "Renova a concessão da Rãdio Piratininga de Piraju Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Piraju, Estado de São Paulo". .•............
Nll 450198 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos Membros do Congresso
Nacional, o ato constante do Decreto de 8 de
abril de 1998, que "Renova a concessão da Rãdio Cultura de Jales Sociedade Urnitada, para explor~r serv~o de radiodifusão sonora e~ onda
média, na Cidade de Jales, Estado de Sao Paulo·.
Nll 451198 - Do Poder Executivo, submetenc~ à apreciação dos Membros do Congresso
Nacional, O ato constante do Decreto de 8 de
abril de 1998, que "Renova a concessão da Rãdio Difusora de ltapetininga Ltda., para explorar
se~ de radiod~o sonora em o~ méd~
na CIdade de Itapetimnga, Estado de ~ao Paulo.
Nll 452198 - Do Poder executIVO, submetendo à apreciação dos Membros do Congresso
N~onal, o ato c~stante do Decreto_ de 8 de
~I de 1998, que Renova a concessao ~ RãdlO Jomal do Povo Ltda., para explorar seMço e
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
. Estado S- P I"
de Umelra,
e ao au o ......•....................
OFfclOS
Nll 106198 - Do Senhor Senador Antonio
carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal, comunicando que foi lida a Mensagem nll
197, de 1998-CN encaminhando o PL nll 8, de
1998-CN, e foi despachada à Comissão Mistâ de
Planos, Orçamentos Públicos e FISCalização. ...•..
Nll 107/98 - Do Senhor Senador Antonio
Carlos Magalhães, Presidente do Senado FederaI, comunicando que foram lidas as Mensagens
nlls 198 e 199, de 1998-CN, encaminhando os PL
nlls 9 e 10, de 1998-CN, e foram despachadas à
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e FISCalização.
Nll 58198 - Do Senhor Deputado Alexandre
Cardoso, Líder do PSB, comunicando a indicação dos deputados, conforme relaciona, para integrarem a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e FISCalização, em substituição aos
já indicados.
Nll 51/98 - Do Senhor Dept.~do Agnelo
Queiroz, Vice-Uder do PCdoB, solicitando providências no sentido de que seja feita a indic&ção
do Deputado Aldo Rebelo para fntegrar, como
membro titular, a Comissão Especial destinada a
proferir Parecer· à PEC nll 34-AI95 em substituição ao Deputado Sérgio Miranda..........................
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Nll 160198 - Do Senhor Deputado Paulo
Rocha, Presidente da Comissão da Amazônia e
Desenvolvimento Regional, solicitando a reconstituição do PL n1l 239-AI95. •......•...................•........
Nll 20/98 - Do Senhor Deputado Robson
Tuma, Presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, comunicando a leitura da
Mensagem ~ 126198, do Poder Executivo...........
Nll 21198 - Do Senhor Deputado Robson
Tuma, Presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, comunicando a leitura da
Mensagem nll 268198, do Poder Executivo. .•........
Nll 22198 - Do Senhor Deputado RObson
Tuma, Presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, comunicando a leitura da
Mensagem nll1.474197, do Poder Executivo........
Nll 23198 - Do Senhor Deputado Robson
Tuma, Presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio comunicando a leitura da
Mensagem nll1.662Í97, do Poder Executivo.
Nll 36198 _ Do Senhor Deputado José Jorge, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto solicitando providências no sentido
de ser reconstituído o PL nll985/95.
Nll125198 _ Do Senhor Deputado Germano
Rigotto, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação comunicando que declarou prejudicap'
982196
5519
dos os L nlls 1.
, e 3.6
7. .......•....•.•..•...
Nll144198 _ Do Senhw Deputado Germano
Rigotto, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, comunicando que a referida Comissão concluiu pela inadequação financeira e orçamentária do PL nll2.120196.
N1l145198 - Do Senhor Deputado Germano
Rigotto, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, comunicando que a referida Comissão concluiu pela inadequação financeira e orçamentária do PL nll2.255196.
Nll 146198 - Do Senhor Deputado Germano
Rigotto, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, cornunicando que a referida Comiasão concluiu pela inadequação financeira e oJ'i8mentária do PL nll2.565196.
Nll147/98 - Do Senhor Deputado Germano
Rigotto, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, comunicando que a referida Comiasão concluiu pela inadequação financeira e orçamentária do PL nll3.212·N97.
Nll 3198 - Do Senhor Deputado Roberto
Santos, Presidente da Comissão de Seguridade
Social e Famnia, encaminhando o requerimento
da Deputada Jandira FeghaIi solicitando a reconstituição do PL nll 4.483194. •......•••......•.......•....
Nll 4198 - Do Senhor Deputado Roberto
Santos, Presidente da Comissão de Seguridade
Social e Família, encaminhando o requerimento
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do Deputado Ceci Cunha, solicitando a reconstituição do PL nl! 2.534/96.
NI! 13198 - Do Senhor Deputado Edinho
Araújo, Presidente da Comissão de Viação e
Transportes, encaminhando a relação das proposições em tramitação nessa Comissão, ao término do mês de março.
NI! 220/98 - Do Senhor Deputado Gonzaga
Patriota, solicitando a apensação da PEC n1!151Al95 à PEC nl! 514-AI97........................................
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REQUERIMENTOS
- Da Senhora Deputada Jandira Feghali,
requerendo o reexame pela Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática da ad.
missibilidade do PL nl! 256191
- Do Senhor Deputado José Maurício, requerendo a criação de CPI, com a finalidade de
investigar o real funcionamento da atividade da
construção civil no País destinada à produção de
imóveis residenciais, abrangendo todos os envolvidos: as empresas construtoras e incorporadoras, os profissionais do setor, os órgãos de fiscalização, os representantes dos promitentes compradores, os órgãos de proteção ao consumidor
..
e o Poder Público
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IV - Breves Comunicações
ELIAS MURAD - Implantação, em Municípios do Estado de Minas Gerais de núcleos da
Associação Brasileira Comunitária de Prevenção
ao Uso de Drogas - ABRACO. Cumprimentos ao
Govemador Eduardo Azerado e Sra. Heloísa
Azeredo e à Embaixada dos Estados Unidos pelo
..
apoio à iniciativa
NILSON GIBSON - Protesto contra reunião
de Lideranças da Casa no Palácio do Planalto
para escolha da data do reinício da votação da
Proposta de Emenda à Constituição nl! 33, de
1995. Relatório da participação brasileira na 99'
Conferência Interparlamentar, realizada em
Windhoek, Namíbia
..
JAIR BOLSONARO - Palestra proferida
pelo Gen. Patrick Hughes, das Forças Armadas
dos Estados Unidos, no Instituto de Tecnologia
de Massachusetts, defendendo a intervenção
norte-americana na Amazônia
.
B. SÁ - Elogios à atuação do Ministro
José Serra, da Pasta da Saúde. Irregularidades
na utilização de recursos destinados a hospitais públicos do Estado do Piauí. Urgente instalação de sistema nacional de auditoria médica
para fiscalização da aplicação dos recursos públicos.~.~
.
JOSÉ GENOíNO - Necessidade de exigência, pelo Govemo brasileiro, de esclarecimento do governo norte-americano sobre declaração
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de militar daquele país relativa à intervenção na
Amazônia. Oportunidade da abertura de discussão sobre a política de defesa nacional.
ALBERTO GOlDMAN - Falecimento do
Senador Humberto Lucena.
GONZAGA PATRIOTA - Questão de ordem sobre a destinação das sessões extraordinárias. ...............................•.....•..............................
PRESIDENTE (Nelson Trad) - Resposta
ao Sr. Deputado Gonzaga Patriota.
GONZAGA PATRIOTA - Declaração de
voto contrário à cassação do mandato do Deputado Sérgio Naya.
JOSÉ PIMENTEL - Tratamento dispensado aos trabalhadores rurais pelo Governador do
Estado do Ceará. Criação de linha de crédito a
favor dos agricultores atingidos pela seca. índice
de analfabetismo na área rural cearense. Ampliação das ações da Comissão Externa instituída
para exame das conseqüências da estiagem na
região Nordeste.
FERNANDO FERRO - Posição da bancada do Partido dos Trabalhadores favorável à cassação do mandato do Deputado Sérgio Naya. .....
ASDRÚBAL BENTES - Aplauso ao Ministro Renan Calheiros, da Justiça, e ao Ministro Extraordinário de Política Fundiária, Raul Jungmann, pelas medidas adotadas contra a violência
agrária no Estado do Pará. Implementação da reforma agrária conforme os ditames da Justiça
v................................
brasileira
PAULO PAIM - Réplica à declaração do
Deputado Aécio Neves contrária à discussão de
propositura sobre salário mínimo. Reclamação
contra a não-inclusão em pauta, pela Mesa Diretora, de requerimento de autoria do orador para
tramitação em regime de urgência urgentíssima
de projeto de lei sobre elevação do valor do salário mínimo. Carta publicada no jomal Ccrreio
Braziliense, de autoria do leitor Leon Frejda
Szklarowsky, sobre correção de erros divulgados,
por meios de comunicação, relativos à legislação
anti-racista.
PRESIDENTE (José Maurício) - Resposta
à reclamação formulada pelo Deputado Paulo
Paim.......................................................................
COLBERT MARTINS - Necessidade de inclusão das regiões de Irecê e Feira de Santana,
Estado da Bahia, no roteiro da Comissão Externa
da Câmara dos Deputados para Verificação da
Seca. Considerações acerca da apreciação, pela
Casa, da representação para cassação do mandato do Deputado Sérgio Naya.
EURípEDES MIRANDA - Documento do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas de Rondônia sobre demissão de funcionários
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da Centrai~ EIQt~ do Norte do Brasil S.A. ELETRONORTE, e da Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON.
JANDIRA FEGHALI - Distinção entre as
cassações de mandatos por razões polfticas e
por violação da ética parlamentar. Apoio à cassação do mandato do Deputado Sérgio Naya .•.......
ARMANDO ABíLlO - Falecimento do Senadar Humberto Lucena. Necessidade de liberação, pelo Governo Federal, de recursos ao Govemo da Pararba para enfrentamento dos efeitos
da seca no Nordeste.
ARLINDO CHINAGLlA - Descumprimento,
pelo Governo Federal, da promessa da campanha "Toda criança na escola". Cumprimentos ao
Prof. Carlos Gianazzi, diretor de escola pública
no bairro Capela do Socorro, zona sul de São
Paulo, pelo esforço para elevação do número de
matriculas na instituição. Crfticas à polftica social
do Governo Fernando Henrique Cardoso.
IVAN VALENTE - Criticas ao Ministro Edward Amadeo, da Pasta do Trabalho, pela entrevista concedida à revista Veja...............................
EDUARDO JORGE - Urgente tramitação
na Casa do Projeto de Lei nll2.021, de 1991, sobre polftica de medicamentos genéricos...............
LAEL VARELLA - Repúdio da população
brasileira às invasões de propriedades rurais,
conforme pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatrstica -IBOPE.....
CUNHA LIMA - Maior fiscalização, pelo
Governo, da utilização de recursos do Serviço
Social do Comércio - SESC, regional de São
Paulo. Arbitrariedade praticada pelo Sr. Ant6nio de Oliveira Santos, Presidente da Confederação Nacional do Comércio, de desfiliação da
Federação dos Hotéis, Restaurantes, Bares e
Similares do Estado de São Paulo - FHORESP da entidade.
JOSÉ AUGUSTO - Incompetência do Govemo Fernando Henrique Cardoso.......................
INÁCIO ARRUDA - Protesto contra passividade do Governo brasileiro diante de declarações de general norte-americano sobre intervenção militar dos Estados Unidos na Amazônia
~ inte~o do processo de degradação do
meto ambiente daquele pafs. ••••••••....••••.••....•••••••••
MARTA SUPLlCY - Conceito dos adoJescantes brasileiros sobre os polfticos. Conveniêneia de cassação do mandato do Deputado Sérgio
Naya. Refonnulação do instituto da imunidade
parlamentar............................................................
ALDO REBELO - Declarações do General
norte-americano Patrick Hughes favoráveis à intervenção na Amazônia. Propostas de organismos dos Estados Unidos para a intemacionaliza-
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ção da região. Repúdio do PCdoB à ingerência
norte-americana sobre a soberania de pafses latinos. Anúncio de encaminhamento, ao Ministério
do Exército, de requerimento de informações $Obre as condições de defesa da integridade e da
soberania do Brasil.
PAULO DELGADO - Indiferença do Presidente Fernando Henrique Cardoso e do Ministro
Paulo Renato, da Educação e do Desporto, em
relação à greve das universidades federais. Artigo "Greve contra o professor", de autoria do orador, publicado no Jornal de Brasilla. ......•.........•..
AUGUSTO NARDES - Transcurso do segundo aniversário do jornal Folha de santa Maria, do Estado do Rio Grande do Sul. Contrariedade a corte nos recursos destinados ao Programa do Crédito Educativo. Defesa de redução das
taxas de juros cobradas dos participantes do programa ...........•..............•.................................•...••..
ARTHUR VIRGíLIO - Apoio do PSDB ao
novo Ministro do Trabalho, Edward Arnadeo.
JOSÉ MAURíCIO - Defesa da cassação
do mandato do Deputado Sérgio Naya. •...............
JARBAS LIMA - Prejufzos ocasionados pelas enchentes no Municfpio de Alegrete, Estado
do Rio Grande do Sul.
MARCONI PERILLO - Investimentos do
Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, e do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, nas pequenas e
médias empresas. Importância do fortalecimento
do setor para geração de novos postos de trabalho. Criação da Agência de Promoções de Exportações - APEX.......................................................
ARY KARA.- Transcurso do Dia do Prefeito Mun~ - 11 de abril. Comemoração do aniversário de emancipação potrtico-administrativa
do Municfpio de Jarinu, Estado de São Paulo 17 de abril.
V - Ordem do Dia
PRESIDENTE (Michel Temer) - Convocação dos Srs. Deputados ao plenário. ..••..••.......•.•.•
PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão
e votação do parecer da Comissão de C0nstituição e Justiça e de Redação às Representações
sInll, de 1998, da Mesa da Câmara dos DepuIacIos
e do Partido dos TrabaJhadores, sobre a proposta
de aplicação de perda de mandato contra o
Deputado Sérgio Naya, sendo esta com base no
disposto no art. 55, I, 11 e § 2!l, da Constituição
Federal, combinado com os arts. 17, VI, g, 231,
244 e 268 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, e aquela com base no disposto no
art. 55, inciso 11 e seu § 2!l, da Constituição Federal,
combinado com as arts. 240, 11, e 244, § 2!l, incisos
I e 111, do mesmo Regimento Interno. ..•.................
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CHICO VIGILANTE - Questão de ordem
sobre a necessidade de suspensão dos trabalhos
das Comissões da Casa.........................................
PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhimenta da questão de ordem levantada pelo Sr.
Deputado Chico Vigilante. Determinação de encerramento dos trabalhos das Comissões e con. vocação dos SIS. Deputados ao plenário.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclarecimenta ao Pfenário sobre o procedimento a ser
adotado na disolSSão e votação da matéria. Convocação dos SIS. Deputados ao plenário.
FERNANDO FERRO (Pela ordem) - ImportAncia da participação dos SI'S. Deputados na
fase de discllSSão da matéria, diante da relevância da decisão a ser tomada.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Sr. Deputado Fernando Ferro. Reiteração da
convocação dos SI'S. Deputados ao plenário........
FERNANDO FERRO, WAGNER ROSSI
(Pela ordem) - Convocação dos integrantes das
respectivas bancadas ao plenário.
Usou da palavra o Sr. Deputado MARCONI
PERlllO, Relator da matéria...............................
Usou da palavra o Sr. Deputado SÉRGIO
NAyA.....................................................................
Usou da palavra o Sr. DANIEL AZEVEDO,
Advogado de Defesa do Sr. Deputado Sérgio

Naya.
Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado JOSÉ COSTA.
(Doone seu pn:IfU1Ciamento, o Sr. Deputado
JOSÉ COSTA levanta questão de ordem sobre a
possibilidade de os SI'S. Parfamentares que manifestaram previamente, pela imprensa, sua posiçio quanto à matéria participarem da presente
votação.)................................................................
FERNANDO FERRO - Contradita à questiO de ordem levantada pelo Sr. Deputado José

Costa.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
da questão de ordem levantada pelo Sr. Deputado José Costa.
JOSÉ COSTA - Apresentação de recurso,
com efeitq suspensivo, ao Plenário contra a decisão da Mesa.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulta
ao Plenário sobre apoiamento à concessão de
efeito suspensivo.
Rejeição do efeito suspensivo requerido.
Envio do recurso à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação.
FERNANDO FERRO (Pela ordem) - IOOagação à Mesa sobre critério adotado para geraçio de efeitos administrativos da presença na
sessão etn curso.
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Sr. Deputado Fernando Ferro.
Usaram da palavra para discussão da matéria os SI'S. Deputados ARTHUR VIRGfUO,
MARTA SUPUCY, INÁCIO ARRUDA, VANIO
DOS SANTOS, WALDOMIRO FIOPAVANTE,
JOSÉ GENOJNO...•.•...............••....•......,.,................
VI- Encemunento
2 - ATA DA 461 SESSÃO, DA clMARA
DOS DEPUTADOS, DA 4' SESSÃO LEGISlAT1VA ORDINÁRIA, DA 5QI LEGISLATURA, EM
15 DE ABRIL DE 1998
1- Abertura da senio
" - LeitUfII • assinatura da ata da sessio
anterior
"1- LeitUf'lI do expediente
PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Comunicação ao Plenário sobre reabertura do painel eletrônico.
IV - Pequeno Expediente
NILSON GIBSON - Manutenção da Portaria nll 70, de 1998, do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, proibitiva da importação de
mudas de coqueiro, quaisquer de seus órgãos ou
partes, bem como de derivados de coco, de pafses cujas lavouras sejam portadoras de pragas
consideradas exóticas.
CUNHA BUENO (Pela ordem) - Registro
de presença na sessão matutina realizada na
presente data.
WILSON CIGNACHI-Implantação de·pólo
vitivinfcola no Municfpio de Santana do Uvramento, Estado do Rio Grande do SuL........................
ODACIR KLEIN - Afastamento do Deputado Luís Roberto Ponte da Casa. Solicitação aos
deputados de apoio às proposições apresentadas pelo Parfamentar. Correspondência encaminhada aos Parlamentares por ocasião do seu
afastamento.
MARCELO BARBIERI (Pela ordem) - Registro de presença na sessão matutina realizada
na presente data....................................................
EMfuo ASSMAR - Anúncio de apresentação, pelo orador, de projeto de lei sobre o aperfeiçoamento do Juizado de Pequenas Causas.....
PRESIDENTE (Benedito Guimarães) Reabertura do painel eletrônico. Convocação dos
deputados ao plenário para registro de presença.
CORIOlANO SAlES - Falecimento do Padre Aldo Lucchetta, da cidade de Riacho de Santans, Estado da Bahia.
WAlDOMlRO FIORAVANTE - Reformulação da poIftica agrfcola para combate à escalada
de desemprego no Pars.
GONZAGA PATRIOTA - Problemática da
seca no Estado de Pernambuco.
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10037
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10039
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10039
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ROBERTO PESSOA - Problemática da
aeca na região Nordeste. Providências governamentais em relação-ao assunto.
JAIME MARTINS (Pela ordem) - Registro
de presença na sessão matutina rearlZ8da na

10041

presente

10042

data.........................................................

RICARDO BARROS - VISita de comitiva de
Partameniares paraguaios ao Congresso NadonaI. Conotaçio poIftica da condenação, pelo Tribunal Militar de Exceção, do Gan. Uno Oviedo,
candidato preferido do eleitorado paraguaio à
presidência daquele pafs.......................................
sIMÃO SESSIM - Acerto da escolha, pelo
Presidente Femando Henrique cardoso, do Senadar José serra para a Pasta da Saúde. ••.•.....•.•
ELIAS MURAD - Repúdio a rnovirnentos
favoráveis à li>eração do uso da maconha no
Pars••.••.••._............................................................
MARCIO FORTES _ Amlncio da apreciaçio, pelo Congresso Nacional, da proposta de lei
de COI1V811Iio sobre reestruturação da Eletrobrás
e suas Sllbsidiárias. Posicionamento favorável à
proibição da~ de concessionárias supridoras regionais como distribuidoras de energia eIétrica. Editorial da edição de março/abril do órgão
de divulgação Recreio On Une............................
SANDRA STARLlNG - Greve dos professores das universidades federais do Pafs.
Baixos salários pagos à categoria. Artigo -De
um lado a outro-, de autoria do jornalista Janio de Freitas, publicado no jornal Folha de
S.Paulo.
VALDECI OliVEIRA - Manifestação da comunidade do Municfpio de Santa Maria, Estado
do Rio Grande do SUl, em defesa da universidade pública. PoIftica de sueatearnento do ensino
superior. Reunião da Frente Parlamentar em Delesa das Instituições de Ensino Superior, no Espaço CuIlural da Casa. Apoio à greve das universicIade8 públicas.
VANIO DOS SANTOS - Declaração de
voto favorável à cassaçAo do mandato parlamenlar do Deputado Sérgio Naya. Conveniência de
rejeição da MecIda Provisória ~ 1.647, de 1998,
eobre regularização, administração, aforamento e
aIienaçio de bens e im6veis de domfnio da
União.
PAULO PAIM - Descabimento das crfticas
da Liderança do Governo na CAmara dos Deputados à proposta do orador de reajuste do salário
rnfnlmo. Redução, pelo Governo Federal, dos reCUf808 0IÇ8III8I'Itári destinados à educação.
Conveniência de rejeição, pela Casa, da Medida
PIOVis6ria ~ 1.649-17, relativa à criação do Programa de Incentivo à Docência. Defesa de aprovapão da Proposta de Emenda à Constituição nll
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169, de 1993, referente à garantia de recursos
permanentes à saúde.
AIRTON DIPP - Apoio ao discurso de posse do Ministro Francisco Turra, da- Agricultura e
do Abasteci~, em defesa da geração de novos empregos na área rural. Necessidade de investimentos governamentais nas pequenas e
médias propriedades rurais para ampliação dos
postos de trabalho no setor agrícota.....................
ÁLVARO GAUD~NCIO NETO - Adoção,
pelo Governo Federal, de medidas a favor das
populações atingidas pela seca no Estado da Paralba. Implementação do Projeto de Transposição de Aguas do R"IO São Francisco para reversão do processo de desertificação do Gariri paraibano.
OOLORES NUNES - Criação, pelo Governo Federal, de comitê executivo destinado à análisa de ~etos de revigoramento das cooperativas IUI'8I8.
JOSÉ PIMENTEL - Apoio à greve dos profassares da Universidade Federal do Ceará UFC........................................................................
MARÇAL ALHO - L.ileração da primeira parcela dos l'8CUfSOS para retomada das obras da Santa Casa de Dourados, Estado do Mato Grosso do

Sul.........................................................................

AUGUSTO CARVALHO - Não-pegamento,
pelos Bancos Nacional e Bamerindus, de empréstimos tanados jooto ao Banco central, por meio do
Programa de Estfmulo à Reestruturação e ao Fartafecil118l'1lo do SísteIna Fmanceiro Nacional PROER. Oferecimelllo, pelo Ministério Público, de
~~ contra Diretoria do Bacen por prática de

lfTIPI'Obidade............................................................

10049

10050

JOSÉ COIMBRA - Irregularidades praticadas por estabelecimentos exploradores do jogo
de bingo. Maleffcios causados pela prática do
jogo.
CARLOS CARDINAL - Inconsistência de
afirmações do Governo Fernando Henrique Gardoso sobre a questão do desemprego..................
JOSÉ GENO(NO - Reportagens publicadas no jornal O Globo sobre arquivos do Gen.
AntOnio Bandeira a respeito de fatos ocorridos
durante os governos miitares. .•.•.•..••••.•..•.•••••..•..••
UMA NETTO - Criticas à tentativa de dasmembramento de Fumas e da TeIebrás, em prejufzo do Estado do Rio de Janeiro.........................
JOSÉ MAUR(CIO - Manipulação, pelo Govemo Federal, de dados referentes ao déficit póbIico. Criticas à poIltica social do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Paradoxo entre a palftica paternalista do Governo Federal para com o
empresariado de telecomunicaç6es e o setor
agrfcoIa. Problemática do desemprego no Pafs.
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10054
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10055

10056

10056

10057

10058

10059

10075

DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPlITAOOS
Quinta-feira 16 09933
Artigo "Reflexões sobre o saber e o poder", de
mercial do Ceará, ao ensejo do 13211 aniversário
autoria do jornalista Helio Fernandes, publicado
d8 criação daentidade.
10086
no jornal Tribuna da Imprensa.
10075
PAULO ROCHA - Contrariedade à preARNALDO FARIA DE SÁ - Protesto contra
tendida privatização da Companhia de Eletricidade do Pará - CELPA. ...•...................•.••...........• 10086
a não-extensão do índice de reajuste do salário
mínimo aos proventos e benefrcios pagos pela
CANDINHO MATTOS - Conveniência de
Previdência Soeia!................................................ 10079
reduçã6das taxas de juros vigentes no País. •.. 10087
ADHEMAR DE BARROS FILHO - HomeMARIA VALADÃO - Atuação parlamentar
nagem póstuma ao Senador Humberto Lucena. 10079
da oradora em favor da saúde pública brasileiPRESIDENTE (MarçaJ Rlho) - Convocação
ra Urgente adoção, pelo Ministro José Serra,
dos deputados ao plenário para registro de preda Pasta da Saúde, de polrtica de prevenção e
sença.
10079
combate à dengue e à tuberculose..................... 10088
JOSÉ MELO - Reunião realizada entre o
WERNER WANDERER - Otimismo com
orador e doeentes do Município de Humaitá,
o crescimento econômico do Estado do ParaEstado do Amazonas. Apoio às reivindicações
ná.
10088
do Centro do Menor de Humaitá......................... 10080
FRANCISCO RODRIGUES - AsfaltamenWALTER PINHEIRO _ Dificuldades imposto da BR-174. Integração do Estado de Roraitas pelo Instituto Nacional cio seguro Soeial _
ma ao desenvolvimento econômico do País...... 10089
INSS, para concessão do benefrcio de aposentaARY KARA - Transcurso do 141 11 e do
doria rural, no Município de Itaberaba, Estado da
14011 aniversário de criação, respectivamente,
Bahia...................................................................... 10081
dos Municípios de Caraguatatuba e Cunha,
PAULO GOUV~A _ Transcurso do 6711
Estado de São Paulo - 20 de abri!. Apoio aos
aniversário de fundação do Município de Rio do
movimentos sindicais. Atuação parlamentar
em prol dos trabalhadores brasileiros. TransSul, Estado de Santa Catarina............................ 10081
D'
I' .
d
b '1
curso do la do Meta urglco - 21 e a ri.
MIGUEL ROSSETTO - Apelo ao Ministro
Comemoração do 1182 aniversário de criação
de Minas e Energia para imediato cancelamendo Município paulista de Monteiro Lobato _
to da demissão do Sr. lrineu Capeletti, reinta26 de abriL.......................................................... 10090
grado à Companhia de Pesquisa de Recursos
FAUSTO MARTELLO _ Importância de
Minerais - CPRM, de Porto Alegre, Estado do
redução da carga tributária para a criação de
Rio Grande do Sul, por decisão judicial.
10081
P ,
10093
INOCÊNCIO OLIVEIRA - Razões da elinovosl;;~~~o;;~P:~·I~~~~ã~~i~·d;·f~~~i~_
minação de empregos no País. Resposta do
qimento do PSDB nas próximas eleições para a
setor terciário da região Nordeste ao desafio da
continuidade do atual projeto político governa10082
mental.
10094
criação de postos de trabalho.
UBIRATAN AGUIAR - Construção, pelo
JOSÉ PINOTTI - Observância, pelos paGoverno do Estado do Ceará, do Complexo Incientes, das recomendações sobre a prescri10083
ção de medicamentos, contidas no informativo
dustrial-Portuário do Pecém.
"SOS Remédios". Maior controle da medicação
TELMA DE SOUZA - Aumento da incidência dos casos de dengue nos Estados do
comercializada no País. Desestímulo à indúsRio de Janeiro e São Paulo. Proeesso de pertria farmacêutica nacional provoeado pela Lei
seguição política desencadeado pelo Prefeito
de Patentes........................................................... 10095
Municipal de Santos, Estado de São Paulo,
JAQUES WAGNER - Apresentação, pela
contra servidores das áreas de saúde, higiene
Assoeiação de Moradores Jesus de Nazaré, do .
e educação.
10084
Conjunto Habitacional Governador João Durval
SERAFIM VENZON - Encaminhamento
Carneiro - Feira X, do Município de Feira de
de correspondências à Presidência do Instituto
Santana, de ação junto à Vara da Fazenda PÚNacional do Seguro Soeial - INSS, sobre as díblica do Município contra a empresa Habitação
vidas das pequenas e microempresas para
e Urbanização da Bahia S.A - URBIS, e o Mucom o órgão, e à Presidência do Banco Nacionicípio de Feira de Santana pela conivência
nal de Desenvolvimento Econômico e Soeial com invasões de áreas públicas.
10096
BNDES, acerca do montante de investimentos
JORGE TADEU MUDALEN - Transcurso
no setor.
10085
do Dia da Conservação do Solo - 15 de abril.
ARNON BEZERRA - Outorga do Troféu
Crescente degradação do solo brasileiro. IncreCarnaúba à Sra. Yolanda Queiroz, Presidente
mentação da coleta seletiva e do tratamento de
do Grupo Edson Queiroz, pela Associação Colixo para garantia da proteção dos solos............ 10097
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V - Grande expediente
FERNANDO LOPES - Caráter entreguista do Governo Fernando Henrique Cardoso......
JOÃO MENDES - Reflexo negativo do
desordenado fluxo migratório do interior para
as regiões urbanas do litoral. Baixa qualidade
de vida de parcela significante da população do
Estado do Rio de Janeiro. Inexistência de polftica govemamental de priorização do interior.

10097

~:::p6a::nt=n:vi=::ain:~~
brasileiro. Estado de abandono da saúde pública
no País. Sofrimento da população carioca com o
ressurgimento de doenças consideradas erradi-

cadas

10101

~~Ã~~~~··~~~~~··(ã~~··~·~·;;;;;)
_ Solicitação à Presidência de imediata convocação dos deputados ao plenário para apreciação
da Ordem do Dia..................................................
PRESIDENTE (José Maurício) - Atendimento ao pedido do Deputado Fernando Ferro.
MARÇAL FILHO (Pela ordem) - Regozijo
com a liberação de recursos orçamentários
destinados à construção da santa Casa do Município sul-mata-grossense de Dourados. Manutenção, pelo Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, do Estado do Mato Grosso
do Sul como área livre de febre aftosa pelo
prazo de 38 meses....•...............•........................
CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Defesa da cassação do mandato do Deputado
Sérgio Naya. Solidariedade ao Deputado
Paulo Paim em face de críticas proferidas
pelo Deputado Aécio Neves nos meios de comunicação•...•.....•........••................•..................•...
PAULO PAIM (Pela ordem) - Contestação
às afirmações do Deputado Aécio Neves, líder
do PSDB, sobre duplicação do valor do salário mínimo no Governo Fernando Henrique
Cardoso. Necessidade de apreciação, pela
Casa, do projeto de lei sobre reajuste do salário mínimo••.............•••...........•.........•.................•...
VI- Ordem do Dia
PRESIDENTE (Michel Temer) - Continuação da discussão e votação do parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação às Representações sln!!, de 1998, da Mesa
da Câmara dos Deputados e do Partido dos
Trabalhadores, sobre a proposta de aplicação
de perda de mandato contra o Deputado Sérgio
Naya, sendo esta com base no disposto no art.
55, I, " e § 2!! da Constituição Federal, combinado com os arts. 17, VI, g, 231, 244 e 268 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
e aquela com base no disposto no art. 55, inciso " e seu § 2!!, da Constituição Federal, com-

10108
10108

10108

10109

10113
10113

10114

missões.................................................................

10114

Us"uélm da palavra para discussão da
matéli3 ~l:"; SE:.. Deputa.dos CHICO VIGILANTE,
FERNANDO FERRO, JOSÉ MAURÍCIO. MARCIO FORTES........................................................

10114

,JOSÉ GENOÍNO (Pela ordem) - Conveniência da conclamação dos Srs. Deputados ao
plenário para apreciação da Ordem do Dia. Inà
dagaç'?°d Mfe~ta sOdbr~ .crité~io addotado para
geraçao e l:' elos a mlmstratlvos a presença
na sessão e'1Jl curso••.••••••••.•••••••••••_....................

10117

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta ao Sro Deputado José Genoíno.........•.............
PRES!DENTE (Michel Temer) - Votação
e aprovaçãQ de requerimento para encerramento d::i_ di!ilcussão da matéria
.
Em::,grmmento da discussão............•...•...•.
MIRO TEIXEIRA (Como Líder) - Posicionamento da Comissão Executiva Nacional do
Partidt> Democrático Trabalhista - PDT, favorável à cassa.çâo do mandato parlamentar do Deputadü S'éírgi",', Naya
.
HAROLDO LIMA (Como Líder) - Restrições do Partidf.j Comunista do Brasil - pedoB,
ao proCfiSSO 00 cassação de mandatos pariamentarel':o Posicionamento do partido, no caso
concreto, favorável à cassação do mandato do
Deputado Sérgio Naya. Necessidade de rigorosa apuraçã?, pela Casa, de todas as denúncias
de falta da ~jgr,cro parlamentar de seus membros"
L1NDBERG FARIAS (Como líder) :.- Posicionamento do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado ~ PSTU, favorável à cassação
do mandato parlamentar do Deputado Sérgio
Naya, N~cesgídad9 de rigorosa apuração, pela
Casa, d~ todas 88 denúncias de falta de decoro
parlamentar de seus membros•..•.......•...••........••.
' 0 0 0 0 0 0 0 " > 0 " " 00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _
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binadi;, emn t319 í.c\:rts. 240, li, e 244, § 2!!, incisos I e
lII,dtHnesm,,;' Regimento Interno. .............••..........
U~mlJ da palavra para discussão da matéria I) Sr. DeplJt~d(l JARBAS LIMA.......................
FERNANDO FERRO (Pela ordem) - Necessidade de encerramento dos trabaMlOS das Comi&sões da Casa pala apreciação da Ordem do Dia. ...
PRESIDENTE (Michel Temer) - Determinação dê' em~auamento dos trabalhos das Co-

.
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10117
10117

10117

10118

10118

SERGIO AROUCA (Como líder) - Posicionamento do Partido Popular Socialista PPS. fav>5rável à cassação do mandato parlamentar do Deputado Sérgio Naya.••....•.••..•........•

10119

MARCELO DÉDA (Como Líder) - Posicionamenio do Partido dos Trabalhadores PT, faverãvl'!'l à cassação do mandato parlam~llt6!f ~~\u)J I:h"pIJVadl) Sérgio Naya
.

10119
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ALEXANDRE CARDOSO (Como Uder) Posicionamento do Partido Socialista Brasileiro
- PSB, favorável à cassação do mandato parlamentar do Deputado Sérgio Naya........................
PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclarecimento ao Plenário sobre o processo de votação.........................................................................
MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Justificação da ausência das Sras. Deputadas Maria
Laura, Joana D'Arc e Maria da Conceição Tavares à presente sessão em decorrência de
cumprimento de missão oficial, em representação da Câmara dos Deputados. Expediente do Sr. Deputado Hélio Bicudo sobre sua
1
presença em Genebra como observador da 54
Sessão da Comissão de Direitos Humanos das
Nações Unidas, na qualidade de membro da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos
da OEA..................................................................
_COLBERT MART~~S_ (Pela ordem) - S~gestao à ~esa de req~lslçao.de umas elet!?mcas ao Tribunal Superior EleItoral para aglllzação das votações secretas da Casa...................
NELSON OTOCH (Pela ordem) - Indagação à Mesa sobre critério adotado para geração ~ efeitos administrativos da presença na
sessao em curso.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta ao Sr. Deputado Nelson Otoch.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Convocação dos Srs. Deputados ao plenário...............
MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Ausência do Sr. Deputado Luiz Alberto na presente
sessão em decorrência de sua participação em
seminário de direitos humanos realizado em
Florença, na Itália.................................................
JOSÉ JORGE (Pela ordem) - Promoção,
dia 16 de abril, pela Comissão de Educação,
Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados,
de debate sobre o filme "Central do Brasil",
como motivação à luta contra o analfabetismo.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicitação de comparecimento dos Srs. Deputados ao
plenário.
JOSÉ GENOfNO (Pela ordem) - Solicitação de comparecimento dos Srs. Deputados da
Oposição ao plenário...........................................
ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) Posicionamento da bancada do Partido Socialista Brasileiro - PSB, favorável à cassação do
mandato parlamentar do Sr. Deputado Sérgio
Naya.
HÉLIO ROSAS (Pela ordem) - Relatório
da Fundação de Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho - FUNDACENTRO, sobre
precariedade das condições dos dutos de ar-
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condicionado do plenário da Casa. Urgentes providênciasparasuperaçãodoproblema.
FERNANDO FERRO (Pela ordem) - Realização, pelo P.Jlrtido dos Trabalhadores, dia 16
de abril, no Espaço Cultural da Câmara dos
Deputados, de debate sobre o federalismo no
Brasil e o desafio da globalização.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerramento da votação.................................................
Início do processo de apuração.
Coincidência entre o número de envelopes e o de votantes..............................................
Convocação dos Srs. Deputados Teima
de Souza, Arlindo Vargas e Cunha Bueno para
escrutinadores.
Esclarecimentos sobre o processo de
apuração dos votos..............................................
PRESIDENTE (Michel Temer) _ Encerrat d
- d
tos
men o a apuraçao os vo
.
Aprovação do Parecer, da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação às Representaçães s/n2 de 1998 da Mesa da Câmara
dos De utado~ e do P~rtido dos Trabalhadop
res..........................................................................
Promulgação da Resolução n2 25 de
1998, da Câmara dos Deputados, sobre d~claração da perda de mandato do Sr. Deputado
Sérgio Augusto Naya.
Encaminhamento da matéria à publicação.........................................................................
Apresentação de proposições: NILSON
GIBSON; EDINHO i\RAÚJO; VIC PIRES
FRANCO' JOSÉ ALDEMIR' JOVAIR ARANTES' JAaUES WAGNER; MARCELO DÉDA E
OUTROS; DÉRCIO KNOP; CIDINHA CAMPOS; MIGUEL ROSSETTO; AUGUSTO CARVALHO; NEIF JABUR; MAX ROSENMANN;
EMllIO ASSMAH; WERNER WANDERER;
HERMES PARCIANELLO; CORIOLANO SALES; INÁCIO ARRUDA E ALDO REBELO;
LUIZ FERNANDO.......................•..."""..................
VII- Encerramento
- ATOS DO PRESIDENTE
a) Dispensa - Amandino Teixeira Nunes Júnior, Geralda Alves Damião, Hugo
Fernandes Júnior, Luiz Henrique Horta Hargreaves, Mariza ,Mendes Lacerda Shaw,
Regina Maria Groba Bandeira, Rubens Foizer Filho.
b) Nomeação - Acácio de Castro Júnior,
Airlon Cunha Simplício, Ariosto Esteves, Fernando Cláudio Antunes de Araújo, Fernando
Tolentino, Geralda Alves Damião, Henrique
Goulart Gonzaga, João Reis Santana Filho,
Marcos Joaquim Rodrigues, Maria Teresa Freire de Macedo, Marilda Pinto Castelo Branco de
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Carvalho, Paulo Cezar de Lima, Renata HenriSUPLEMENTO
ATO DA MESA NS! 90, DE 1998
quesHeitor,SílvioAparecidoAntônio, Veralúcia
10194
Dispõe sobre a tabela de Representatividade
Arruda, veranne CristinaMeloMagalhães.
c) Designação por acesso - Amandino
dos Gabinetes de Líderes de Partido.
Teixeira Nunes Júnior, Antônio Ricardo Dias
ATO DA MESA N!! 91, DE 1998
Kowalski, Aurifran Lopes Nogueira (*), Carlos
Luiz Pereira Lima dos Santos, Dermival NoEnquanto não aprovada a nova estrutura
gueira de Souza, Hugo Fernandes Júnior, Joradministrativa da Câmara dos Deputados, ficam
ge Sant'Ana de Araújo, Luiz Henrique Horta
criados, na Assessoria Técnica da Diretoria-Geral
Hargreaves, Mariza Mendes Lacerda Shaw,
e no Gabinete do Diretor-Geral, as funções coPaulo Nery de Oliveira, Regina Maria Groba
missionadas e os cargos CNE constantes do
Bandeira, Rosângela Romancini, Rubens FroiAnexo a este Ato, alterando-se em conseqüênzer Filho.
10196
cia, os Anexos da Resolução n!! 7, de 1995, e do
d) Designação - Divina Beatriz de Assis
Ato da Mesa nS! 30, de 1976.
Bites Leão, Jussara Aparecida Alverenga VieiATO DA MESA NS! 92, DE 1998
ra, Gisele Sampaio Fernandes, Henda Fouad
Haddad Jawabiri................................................... 10198
Dispõe sobre a estrutura administrativa da
Secretaria-Geral da Mesa.
e) Exoneração - Carlos Luiz Pereira
Lima dos Santos, João Reis Santana Filho, VeSUPLEMENTO "A"
ranne Cristina Melo Magalhães............................. 10199
Resolução n!! 25, de 1998
* Republlcação
4-MESA
Declara a perda de mandato do Senhor
5 - LíDERES E VICE-ÚDERES
Deputados Sérgio Augusto Naya. Sairá publicado
em suplemento a este Diário.
6 - COMISSÕES

Ata da 451 Sessão Extraordinária, Matutina
em 15 de abril de 1998
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Nelson Trad, 2º Secretário; José Maurício,
1!l Suplente de Secretário; Sandra Starling; Adylson Motta;
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno

As 9 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Nelson Trad.

Rio Grande do Norte
Laire Rosado - BlocoIPMDB.

Pará

Paraíba

Geraldo Pastana - PT; Paulo Rocha - PT.

Adauto Pereira - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPB;
José Aldemir - Bloco/PMDB.

Amazonas

Peanambuco

José Melo - PFL.

Rondônia
Oscar Andrade - PFL.

Acre
João Tota - PPB.

Fernando Ferro - PT; Gonzaga Patriota - PSB;
Nilson Gibson - PSB.

Alagoas
José Costa - PSD.

Bahia

Maranhão
César Bandeira - PFL.

Alcides Modesto - PT. Coriolano Sales - PDT;
Haroldo Lima - PCdoB; Prisco Viana - PPB.

Ceará

Minas Gerais

José Pimentel - PT; Paulo Lustosa - BlocoIPMDB.

Elias Murad - PSDB; João Fassarella - PT;
José Rezende - PPB; Neif Jabur - BlocoIPMDB;
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111- EXPEDIENTE

Osmânio Pereira - PSDB; Philemon Rodrigues PTB; Sérgio Naya - SIP.

MENSAGENS

Rio de Janeiro
Jair Bolsonaro - PPB; Osmar Leitão - PPB;
Ronaldo Santos - PSDB.
São Paulo
Antonio carlos Pannunzio - PSDB; Jair Meneguelli - PT; Luiz Eduardo Greenhalgh - PT; Welson
Gasparini - PSDB.
Goiás
Cartas Mendes - BlocoIPMDB; Roberto Balestra-PPB.
Mato Grosso do Sul
Dilso Sperafico - PSDB.

Paraná
Affonso Camargo - PFL; Chico da Princesa PTB; Luciano Pizzato - PFL; Ricardo Barros - PPB.

Santa Catarina

Do Poder Executivo, ncs seguintes termos,
Mensagem nº 446
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § 3 2 do artigo 223, da Constituição Federal
submeto apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 8 de abril de 1998, que -Renova a concessão da Rádio Difusora de Mirassol
ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Mirassol, Estado de
São Paulo-.
Brasília, 4 ele abril de 1998. - Fernando Henri-

que Cardoso.
EM n20761MC
Brasília, 20 de março de 1998

Nauto de Conto - BlocoIPMDB; Valdir Colatto
- BIocoIPMDB.

-Rio Grande do SUl
Adão Pretto - PT; Arlindo Vargas - PTB; Darcísio Perondi - BIocoIPMDB; Miguel Rossetllo - PT;
Odacir Klein - BIocoIPMDB; Waldomiro Fioravante PT; Wilson Cignachi - B1oco1PMDB.

1- ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - i\ lista de
presença registra o comparecimento de 51 Senhores
Deputados.
Está aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

H- LEITURA DA ATA

se-

O SR. NILSON GIBSON, servindo como 2ll
cretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Passa-se

à leitura do expediente.

se-

O SR. JOSÉ MAURfclO, 1 2 Suplentc3 de
cretário servindo como 12 Secretário, procede à leitura do seguinte .

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência incluso Processo Administrativo n 2 50830.000292194,
em que a Rádio Difusora ,de Mirassol ltda. solicita
renovação da concessão para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Mirassol, Estado de São Paulo, outorgada conforme
Portaria MVOP n2 479, de 6 de outubro de 1960,cuja
última renovação ocorreu nos termos do Decreto n2
89.591, de 27 de abril de 1984, publicado no Diário
Oficial da União em 30 subseqüente, por dez anos,
a partir de 1I! de maio de 1984, cujo prazo residual
da outorga foi mantido peto Decreto de 10 de maio
de 1991.
2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições contidas na Lei nl! 5.785, de 23 de junho de
1972, e no Decreto n2 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou, que consideram como
deferidos os pedidos de renovação requeridos na
forma devida e não decididos ao término do prazo
de vigência da concessão ou permissão, sendo,
por isso, admitido o funcionamento precário das
estações, mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com essas observações, lícito é concluir-se
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determina, necessariamente, a extinção do serviço
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prestado, podendo o processo da renovação ser ulti-

Aviso n2 493 - Supar/C.Civil.
Em 14 de abril de 1998

mado.

. 4) Em sendo renovada a outorga em apreço o

ato correspondente deverá assinalar que a renovação ocorrerá a partir de 111 de maio de 1994.
5) Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nl1 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto nl1 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 311 do artigo 223 da
Constituição.
Respeitosamente, - Sérgio MoIta, Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 8 DE ABRIL DE 1998
Renova a concessão da Rádio Difude Mirauol Lida., para explorar serviço de radiodifusio sonora em onda média, na cidade de Mirauol, Estado de São
Paulo.

SOI1I

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. Sll, inciso I, do
Decreto nl1 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n2
50830.000292194, decreta:
Art. 12 Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 311, da Lei nll4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 111 de maio de 1994, a concessão da Rádio Difusora de Mirassol Ltda., outorgada
pela Portaria MVOP nll 479, de 6 de outubro de
1960, rer19vada pelo Decreto nl1 89.591, de 27 de
abril de 1984, publicado no Diário Oficial da União
em 30 subseqüente, cujo prazo residual da outorga
foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Mirassol, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este
decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos.
Art. 211 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional nos
termos do § 311 do art. 223 da Constituição.
Art. 3!l Este Decreto entra em vigor na data de
sua publ~ção.
I Brasflia, 8 de abril de 1998; 177ll da Indee 11()!l da República. - Fernando Henrique
Cardoso - Sérgio Motta.

pendência
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A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasilia - DF.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 8 de abril de 1998, que
renova a concessão da Rádio Difusora de Mirassol
Ltda., da cidade de Mirassol, Estado de São Paulo.
Atenciosamente, - Clóvis de Barros
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

carv.

Mensagem nll 447
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 311 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 8 de abril de 1998, que -Renova
a concessão da Rádio Cultura de Monte Alto Ltda.,
para explorar serviço de radiodifllsão sonora em
onda média, na cidade de Monte Alto, Estado de
São Paulo-.
Brasnia, 14 de abril de 1998. - Fernando

Henrique Cardoso.
EM nil onlMc
Brasília, 20 de março de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto ~ consideração de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo nll 50830.000258194,
em que a Rádio Cultura de Monte Alto Ltda. solicita renovação da concessão para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Monte Alto, Estado de São Paulo, outorgada conforme Portaria MVOP nll274, de 16 de março de 1951,
tendo a última renovação ocorrido nos termos do
Decreto nI1 89.627, de 8 de maio de 1984, publicado
no Diário Oficial da União de 9 seguinte, por dez
anos, a partir de 111 de maio de 1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de
maio de 1991.
2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições contidas na Lei n2 5.785, de 23 de junho de 1972,
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e no Decreto nR 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
que a regulamentou, que consideram como deferidos os pedidos de renovação requeridos na forma
devida e não decididos ao término do prazo de vigência da concessão ou permissão tendo, por isso,
admitido o funcionamento precário das estações,
mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com essas observações, lícito é concluir-se
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determina, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.
4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a "enovação ocorrerá a partir de 12 de maio de 1994.
5) Nessa conformidade; e em observância ao
que dispõem a Lei nR 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto nR 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º do artigo :223 da
Constituição.
Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 8 DE ABRIL DE 1998
Renova a conceuio da Ráclk» CuItura de Monte Alto Ltda., para explolw
serviço de radlodlfusio sonora ent onda
média, na cidade de Monte ARo, Estado
de São Paulo.
O Presidente da República. no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. f)Q, inciso I, do
Decreto nR 8.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista que consta do Processo Administmtivo nR
50830.000258194, Decreta:
Art. 12 Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3º, da Lei nR 4.117, de 7 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 12 de maio de 1994, a (:ancessão da Rádio Cultura de Monte Alto ltda., outorgada
peJa Portaria MVOP nR 274, de 16 de J11aJrço de
1951, renovada pelo Decreto n2 89.627, cfle 8 de
maio de 1984, publicado no Diário Oficiai da União
em 9 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Monte Alto, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este de-
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ereto, reger-se-â pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 32 do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
BrasOia, 8 de abril de 1998; 1772 da Independência e 11 ()ll da República. - Fernando Henrique Cardoso - Sérgio Motta.
Aviso n2 494 - Supar/C.Civil
Em 14 de abril de 1998
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República na qual
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decnato de 8 de abril de 1998, que renova a concessão da Rádio Cultura de Monte Alto Ltda.,
da cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo.
Atenciosamente, - Clóvis de Barros carv.
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Mensagem n2 448
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal
submeto à àpreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 8 de abril de 1998, que -Renova
a concessão da Sistema Nova Difusora Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Olímpia, Estado de São Paulo.BrasRia, 14 de abril de 1998. - Fernando Henrique cardoso.
EMn2 079IMC
BrasRia, 20 de maf1ÇO de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
n2
incluso
Processo
Administrativo
50830.000362194, em que a Sistema Nova Difusora
ltda., solicita renovação da concessão para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Olímpia, Estado de São Paulo, outorgada
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originariamente à Rádio Difusora Olímpia Uda., pela
Portaria MVOP nll 896, de 27 de outubro de 1945,
renovada e transferida para a requerente nos termos
do Decreto nll 96.755, de 22 de setembro de 1988,
pubflCado no Diário Oficiai da União em 23 subssqoente, por dez anos, a partir de 111 de maio de
1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo
Decreto de 10 de maio de 1991.
2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juriãlCaJTl8l'te considerando as disposições
contidas na Lei nll5.785, de 23 de junho de 1972, e
no Decreto n2 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que
~ regulamêntou, que consideram como deferidos os
pedidos de renovação requeridos na fonna devida e
não decididos ao ténninó do prazo de vigência da
concessão ou pennissão, tendo, por isso, admitido o
funcionamento precário das estações, mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com essas observações, lícito é concluir-se
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determina, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.
4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato conespondente deverá assinalar que a renovação ocorrerá a partir de 111 de maio de 1994.
5) Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nR 5.785, de 1972 e seu Regulamento, Decreto nR 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 32 do artigo 223 da
Constituição.
Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
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são da Sistema Nova Difusora Uda., outorgada originariamente, à Rádio Difusora Olímpia Uda., pela
Portaria MVOP nll 896, de 27 de outubro de 1945,
renovada e transferida para a requerente, pelo Deereto nll 96.755, de 22 de setembro de 1988, publicado no Diário Oficial da União em 23 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo
Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Olímpia, Estado
de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do' serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este deereto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
tennos do § 32 do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasflia, 8 de abril de 1998; 177!l da Independência e 11 ()12 da República. - Fernando Henrique Cardo8o - Sérgio Motta.
Aviso n2 495 - SuparlC.Civil
Em 14 de abril de 1998
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro secretário da Câmara dos Deputados
Brasflia - DF.

Renova • cor.cHsio da Sistema
Nova DIfusora Uda., IM" explorar servlço de radlodlfudo sonora em onda média, na cidade de Olfmpla, Estado de Sio

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 8 de abril de 1998, que
renova a concessão da Sistema NOVf Difusora
Uda., da cidade de OIímpia, Estado de São Paulo.
Atenciosamente, - Clóvis de 8arTos Carv.
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Reptlblica.

Paulo.

Mensagem nll449

DECRETO DE 8 DE ABRIL DE 1998

o Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. SIl, inciso I, do
Decreto nll 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nll
50830.000362/94, decreta:
Art. 12 Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 32, da Lei nll4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 12 de maio de 1994, a conces-

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 32 do artigo 2?3, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 8 de abril de 1998, que "Renova
a concessão.da Rádio Piratininga de Piraju Uda.,
para explon;lr serviço de radiodifusão sonora em
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onda média, na cidade de Piraju, Estado de São
Paulo-.
Brasília, 14 de abril de 1998. - Fernando Henrique cardoeo.
EM nl! 0811MC
Brasllia, 20 de março de 1998.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
incluso
Processo
Administrativo
nl!
50830.000275194, em que a Rádio Piratininga de Piraju Ltda., solicita renovação da concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Piraju, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio DifuSOnl de Piraju
Ltda., pela Portaria MVOP nlI4n, de 6 de outubro
de 1960, posteriormente alterada para Rádio Piratininga de Piraju Ltda., sendo sua última renovação a
promovida pelo Decreto nl' 89.406, de 29 de fevereiro de 1984, publicado no Di6rIo Oficial da União em
111 de março subseqüente, por dez anos, a partir de
111 de maio de 1984, cujo prazo residual da outorga
foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.
2) Observo que o ato de outorga original está

amparado juridicamente, considerando as disposições
contidas na Lei nll 5.785, de 23 de junho de '1972,
e no Decreto n ll 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou, que consideram corno
deferidos os pedidos de renovação requeridos na
forma devida e não decididos ao térmio do prazo
de vigência da concessão ou permissão, sendo,
por isso, admitido o funcionamento precário das estações, mesmo quando expiradas as respectivas
outorgas.
3) Com essas observações, Ifcito é conc!uir-se
que a tenninação do prazo da outorga ou a pendência de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determinam, necessariamente, extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ulti-

mado.
4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação ocorrerá a partir de 1I! de maio de 1994.
5) Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nlI5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto nll 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3l! artigo 223 da
Constituição.
Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

Quinta-feira 16 09941

DECRETO DE 8 DE ABRIL DE 1998
Renova a concessão da Rádio Piratininga de
Piraju Ltda., pra explorar serviço de radiodifusão 50nora em onda méma, na cidade de Piraju, Estado de
São Paulo.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos tennos do art. 62, inciso I, do
Decreto nlI88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nlI
5083OJ)OO275194, decreta:
Art. 11! Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3l!, da Lei nO. 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1I! de maio de 1994, a c0ncessão da Rádio Piratininga de Piraju Ltda, outorgada
originariamente, à Rádio Difusão de Piraju Ltda.,
pela Portaria MVOP nl! 4n, de 6 de outubro e 1960,
posterionnente alterada para Rádio Piratininga de
Piraju Ltda, renovada pelo Decreto nl! 89.406, de 29
de fevereiro de 1984, publicado no Di8io Oficial da
União em 11! de março subseqüente, sendo mantido
o prazo residual da outorga pelo Decreto de 10 de
maio de 1991, para explorar,sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Piraju, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações
leis subseqüentes e seus rwulamentos.
Art. 2l! Este ato so.tKmte produzirá efeitos 1egais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3l! do art. 223 da Constituição.
Art. 3l! Este decreto entre em vigor na data de
sua publicação.
Brasllia, 8 de abril de 1998; 17]!! da Independência e 1101! da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO. sergio Motta.
Aviso nl! 496 - SUPARGlC.Civil.
Em 14 de abril de 1998.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentrssirno Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 8 de abril de 1998, que
renova a concessão da Rádio Piratininga de Piraju
Ltda., da cidade de Piraju, Estado de São Paulo.
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A~, - ClovIs de a.ro. earv.
lho, Miriistro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Mensagem ri' 450
8enhoI9S Membros do Congresso Nacional.
Nos tennos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3.lI do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado'das Comunicações, o ato cons1ántedo Deci8to- de 8 de abril de 1998, que -Renova
a co...ees_da- Rádio Cultura de JaIes Sociedade
limitada, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de JaIes, Estado de
São PauIo-.-BrasOiã,-14 de abril de 1998 - . . . .ndo Hen-

prestado, podendo O processo da renovação ser uItimado.
4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação ocorrerá a partir de 1.lI de maio de 1994.
5) Nessa conformidade, e em obseM\ncia ao
que dispõem a lei ri' 5.785, de 1972, e seu ReguIamento, Decreto, nll 88.066, de 1983, submeto o assumo à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao CongI9S8O
Nacional, em cumprimento ao § 3.lI do artigo 223 da

Constituição.
Respeitosamente, - S*gIo MoIta, Ministro de
Estado das Comunicações.
DECRETO DE, DE ABRIL DE 1_
Renova I COI'iC• •1o di A6cIo CuItura de ...... Socledlde lJmIIacII, ....
explorer eervI90 de nMIIodIfuIio lOnOrI
em onda média, . . cidade de""'" &tado de Sio Paulo.

rique CMIoeô.

EM ri'84IMC
Brasflia, 20 de março de 1998
ExcBIB~ 8erIIor Presidenle da Ff8Púbica,

SubmetD à consider8Çio de Vossa Excelência
o
incluso
Processo
Administrativo
ri'
50830.000031194, em que a Rádio Cultura de JaIes Sociedade Umitàda solicita renovação da concessA0 para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Jales, Estado de
810 Paulo. outorgada conforme Portaria MVOP nll
91, de 20 de fevereiro de 1960, cuja última renovação oco....._nos termos do Decreto ri' 89.590, de
2~.atHilde 1984, publicado no DI6rto OfIcIaI da
Unilo de 30 seguinte, por dez anos, a partir de 1.li
de maio de 1984, sendo que o prazo residual da
outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de
1991.
2) Obsetvo que o ato de outorga original está
8JI1)8I'8do juridicamente, considerando as disposições contidas na lei ". 5.785, de 23 de junho de
1972, e no Decreto nO 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a -regulamentou, que consideram como
deferidos Q8,pecfidos de renovação requeridos na
fonna devida nio decididos ao término do prazo
de vigência da concessão ou permissão, sendo,
por isso, admitido o funcionamento precário das
estações, mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
.-3)-Com essas observaç6es, licito é concluir-se
que'a tennilllÇio do prazo de outorga ou a pendência de sua 18IlOV8ÇIo, a curto ou a longo prazo, não
determinam. necessariamente, a extinção do serviço

e
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O Presidente da República,

no uso das atmui-

ções que lhe confere os arts. 84, inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos termos do art. &-, inciso I, do Decreto ri' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo ~ ri'
50830.000031194, decreta:
Art. 1.li Fica renovada, de aconto com o art. 33,
§ 3.°, da lei ri' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1.lI de maio de 1994, a COIM:l88são da Rádio Cultura de JaIes Sociedade limitada,
outorgada pela Portaria MVOP ri' 91, de 20 de fevereiro de 1960, renovada pelo Decreto nO 89.590, de
27 de abril de 1984, publicado no DI6rto 0fIcW da
União de 30 subseqüente, cujo prazo residual da 0utorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de
1991, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de JaIes, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regu1amen-

tos.
M 2.li Este ato somente produzirá efeitos tegais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3.li do art. 223 da Constituição.
Art. 3.li Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasflia, 8 de abril de 1998; 177ll da Independência e 1100 da República - FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - 5*110 lIoIIa.
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Aviso n2 497 - SUPARlC.Civil.
Em 14 de abril de 1998
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasnia-DF.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentlssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 8 de abril de 1998, que
renova a concessão da Rádio Cultura de Jales S0ciedade Urnitada, da cidade, de Jales, Estado de
São Paulo.
Atenciosamente, - Clóvis de Barros CaIv.
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repúblic&.
Mensagem n.2 451
senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3.11 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 8 de abril de 1998, que -Renova
a concessão da Rádio Difusora de ltapetininga Uda,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de ltapetinga, Estado de São
Paulo-.
Brasnia, 14 de abril de 1998 - Fernando Hen-

rique Cardoso.
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es contidas na Lei nll5.785, de 23 de junho de 1972,
e no Decreto nll 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
que a regulamentou, que consideram como deferidos os pedidos de renovação requeridos na forma
devida e não decididos ao término do prazo de vigência da concessão ou permissão, sendo, por isso,
admitido o funcionamento precário das estações,
mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com essas observações, Ilcito é concluir-se
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determinam, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.
4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação ocorrerá a partir de 111 de maio de 1994.
5) Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nll 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto nll 88.066, de 1993, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3ll do artigo 223 da
Constituição.
Respeitosamente, Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE a DE ABRIL DE 1998
Renova a conceuio da R6dio Difuaora de ltapetinga LtcIa., para explorar
serviço de radiodifusio sonora em onda
média, na cidade de ltapetinga, estado de

Sio Paulo.

EMn. lI 85IMC
BrasRia, 20 de março de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência
o incluso Processo Administrativo nll50830.000247194,
em que a Rádio Difusora de ltapetinga Ltda solf.cita
renovação da concessão para explorar o serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidacls de
ltapetinga, Estado de São Paulo, outorgada conforme Portaria MVOP nll 630, de 19 de dezembrtl de
19AO, renovada nos termos do Decreto nll 90.504-, de
13 de novembro de 1984, publicado no Diário 0ficiai da União em 14 subseqüente, por dez anos, a
partir de 111 de maio de 1984, cujo prazo residuBll da
outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de
1991.
2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposiçõ-

o Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 52, inciso I, do
Decreto nll 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nll
50830.000247/94 Decreta:
Art. 1.11 Fica renovada, de acordo com o art. 33,
1I
§ 3. • da Lei nll4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 111 de maio de 1994, a concessão da Rádio Difusora de Itapetinga ~tda, outorgada
pela Portaria MVOP nll 630, de 19 de dezembro de
1940, renovada pelo Decreto nll 90.504, de 13 de,
novembro de 1984, publicado no Diário Oficial da
União em 14 subseqüente, cujo prazo residual da
outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de
1991, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de ltapetinga, Estado de São Paulo.
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Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este
decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqOentes e seus regulamentos.
.Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos Iegais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 32 do art. 223 da Constituição.
Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 8 de abril de 1998; 1772 da Iodependência e 1102 da República - FERNANDO

HENRIQUE CARDOSO - Sérgio Motta.
Aviso n2 498 _ SUPARlC.Civil
Em 14 de abril de 1998
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 8 de abril de 1998, que
renova a concessão da Rádio Difusora de ltapetinga
Ltda., na cidade de ltapetinga, Estado de São Paulo.
Atenciosamente, Clóvis de Barros carvalho,
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Mensagem n2 452
Senhores Membros do Congresso Nacional
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 8 de abril de 1998, que -Renova
a concessão da Rádio Jornal do Povo Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Limeiras, Estado de São Paulo-.
Brasília, 14 de abri de 1998. Fernando Henri-

que Cardoso.
Em

nll 86lMC
Brasília, 20 de março de 1998

Excelentíssirno Senhor Presidente da RepúbflC8,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo nR 50830.000240194,
em que a Rádio Jornal do Povo Ltda. solicita renovação da concessão para explorar o serviço de radiodi-
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fusão sonora em onda média. na cidade de LImeira,
Estado de São Paulo, outorgada conforme Portaria
n2 MJNI n2 5-B, de 5 de janeiro de 1962, cuja últi-.
ma renovação ocorreu nos termos do Decreto n2
89.545, de 11 de abril de 1984, publicado no Diário Oficial da União de 12 seguinte, por dez anos,
a partir de 12 de maio de 1964, cujo prazo residual
da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio
de 1991.
2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente,considerando as disposições contidas na Lei n2 5.785, de 23 de junho de 1972,
e no Decreto nR 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
que a regulamentou, que consideram como definidos
os pedidos de renovação requeridos na forma devida e não decididos ao término do prazo de vigência
da concessão ou permissão, sendo, por isso. admitido o funcionamento precáro das estações, mesmo
quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com asas observações, lícito é concluir-se
que a terminação do prazo de outorga ou a pendência de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determinam, necessariamente, a extinção do serviço
prestado,podendo o processo da renovação ser ultimado.
4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação ocorrerá a partir de 12 de maio de 194.
5) Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n2 5.785. de 1972, e seu Regulamento, Decreto n2 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional,em cumprimento ao § 3!Z do artigo 223 da
Constituição.
Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministo de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 8 DE ABRIL DE 1991

Renova • cor.c••io da Rádio Jornal
do Povo Ltda, pera expIorw HI'VIço de . .
diodifusio sonora em onda média, na cidade de Limeira, Estado de Sio Palio.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. E)lI, inciso I, do
Decreto nll 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nQ
50830.000240194, decreta:
Art. 12 FIC8 renovada, de acordo com o art. 33,
§ 32, da Lei nR 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 12 de maio de 1994, a concessão
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da Rádio Jornal do Povo Uda., outorgada pela Portaria MJNI nll 5-B, de 5 de janeiro de 1962, reoovada
pelo Decreto nll 89.545, de 11 de abril de 1984, publicado no Diário OfICiai da União de 12 seguinte
cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Limeira, Estado de
São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto,
. __.
--r1'RtW:Ir-se-á
pelo Código Brasileiro de TefecomuI~
es, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2ll Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Conoresso Nacional, nos
termos do § ~ do art.223 da Constituição.
Art. 311 Este decreto entra em vigor na dlata de
sua publicação.
Brasrlia, 8 de abril de 1998; 177ll da IndapendêllCia e 110l da República.FERNANDO tENRIQUE
CARDOSO - Sérgio Motta.
Aviso nll 499 - SUPAR-C. CIVIL
Em 14 de abril de 1998
A Sua Excelênica o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasilia - DF.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúblcia na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 8 de abril de 1998. que
renova a concessão da Rádio Jomal do Povo Uda,
da cidade de Limeira. Estado de São Paulo.
Atenciosamente, Clóvis de Barros C81rvalho,
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Prlssidência da República.
Do Sr. Senador Antonio Carlos
1hIes,
Presidente do Senado Federal, nos segu
ter-

mos:
Brasrlia, 24 de março ele 1998
Exm!!Sr.
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Comunico a V. EX-. e, por seu alto intennédio,
à Câmara dos Deputados, que foi lida na ser.são do
Senado Federal realizada hoje, às quatorze !horas e
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trinta minutos, a Mensagem nll• 197, de 1998-CN,
encaminhando o Projeto de Lei nl'. 8, de 1998-CN, que
-Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 1999 e dá outras providências-, e foi despachada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e FISCaUzação.
Em anexo, encaminho a V. EX-. calendário
para a tramitação do projeto.
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
ex-. protestos de estima e consideração. - Antonio
Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal.
Arquive-se.
Em 15-4-98. - Michel Temer, Presidente.
Sobre a mesa mensagem presidencial que vai
ser lida pelo Senhor Primeiro Secretário.
(Leitura da Mensagem "'.107, de 1998-CN)
A mensagem que acaba de ser lida encaminha
o Projeto de Lei nl'. 8, de 1998-CN, que -Dispõe 50bre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 1999 e dá outras providências-, e será encaminhado à Comissão Mista de PIanos, Orçamentos Públicos e FISCalização.
Nos termos da Resolução nll• 2, de 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação do projeto:
até 2913 - prazo para publicação e distribuição
de avulsos;
até 514 - prazo para realização de audiências
públicas;
até 1314 - prazo para apresentação de emendas a projeto perante a Comissão;
até 18/4 - prazo para publicaÇão e distribuição
de avulsos das emendas;
até 2315 - prazo para que a Comissão encaminhe à Mesa do Congresso Nacional o seu parecer
sobre o projeto e as emendas.
Mensagem nll• 197, de 1998-CN - (nll• 348198,
na origem) encaminha o Projeto de Lei nll• 8, de
1998-CN, que -Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de
1999 e dá outras providências-.
Of. nll• 107198-CN
Brasilia, 25 de março de 1998

Exrnl' Sr.
Deputado Michef Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Comunico a V. EX-. e, por seu alto intennédio,
à Câmara dos Deputados, que foram lidas na ses-
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aio do Senado Federal realizada hoje, és quatorze
horas e trinta minutos, as Mensagens nlIs 198 e 199,
de 1998-CN, encaminhando os Projetos de Lei n2s 9
e 10, de 1998-CN, e foram despachadas à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Em anexo, encaminho a V. Ex-. calendário
para a tramitação dos projetos.
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
&A. protestos de estima e consideração. - Antonio Carlo8 ......1hIea, Presidente do Senado Federal.
ArquIve-ee.
Em 15+98. - ..... T_, Ptesidente.
Sobre a mesa mensagens presidenciais que
vão ser lidas pelo Senhor Primeiro Secretário.
As mensagens que acabam de ser lidas encaminham os Projetos de Lei n'Is 9 e 10, de 1998CN, e serio despachadas à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e~iscaIização.
Nos tennos da Resolução n§. 2, de 1995-CN,
a Presidência estabelece o seguinte calendário
para tramitação dos projetos:
até 30fJ - publicação e distribuição de awl80S;

até 7/4 - prazo final para apresentação de
emendas;
até 1214 - publicação e distribuição de avul80S das emendas;

até 2214 - encaminhamento do parecer final á
Mesa do CongIesso Nacional.
Mensagem nO. 198, de 1998-eN (nO. 350198,
na origem), encaminha ao Congresso Nacional o
Projeto de Lei nO. 1998-CN, que -autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda,
crédito
suplementar
até
o
limite
de
R$45.305.756,OO, (quarenta e cinco milhões, trezentos e cinco mil, setecentos e cinqüenta e seis
os fins que especifica-.
reais)

para

Mensagem rfl. 199, de 1998-CN (nO. 351198, na
origem), encaminha ao Congresso Nacional o Projeto de Lei nO. 10, de 1998-CN, que -Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento FISCal da União, crédito suplementar no valor de R$20.032.740,00 (vinte
milhões, trinta e dois mil, setecentos e quarenta
reais) em favor da Justiça Federal, para os fins que
especifica-o

Do Sr. DepubMIo Aleundre c.doeo, UdIr
do PSB, nos seguintes ........:
OF/AlPSB nO 58198
Brasffia, 13 de abril de 1998

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, de acordo com
os termos do caput do art.
da ResoIuçIo rf'. 2,
de 1995-CN, a indicação dos Depulados Sérgio
Guerra, Gonzaga Patriota (tilulares) e Fernando Lyra
(suplente) para integrar Comissio MisIa de Planos.
Orçamentos Públicos e F'lCafizaçio, em sub8tiIuição aos já indicados.
.
Atenciosamente, - Deputado AIuMcIN
doso, Uder.
DefIro..
Em 15+98. - .....
Ptesidente.

se,

c.-

T_.

Do Sr. DepubMIo AgneIo QueIroz, VIce-UdIr
do PCcIo8, nos ........ 1IrrIIoe:

OI. nO 51198
Brasffia, 13 de março de 1998
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência providências no
sentido de que seja feita a indicação do Deputado
Aldo Rebelo (PCdoB) para integrar como membro titular a Comissão Especial destinada a proferir PaAtcer à Proposta de Emenda à ConstiluiçIo rf'. 34-A,
de 1995, do Senhor Domingos Dutra, e outros, que
-altera os §§ 2R e 3D do art. 53 da Con&tiluiçio FederaI-, tendo apensados as de nOs 101195, 178195 e
518195, [ununidade parIamentar), em substiIuiçio 80
Deputado Sérgio Miranda (PCdoB).
Ao ensejo 1'8110\IO a Vossa Excelência pr0testos de elevada estima. Deputado AgneIo QuIIrQz,
VIC8-Uder da Liderança do PCdoB.

DefIro.
Em 15-4-98. - ..... T__• PI88idena
Do Sr. DeputIIdo ,.,10 Rocha, Pi
...
da Comlalo da Am8z6n1a • D•••nvot
.
Regional, nos ........ termos:
OIrcio nO. 160198
Brasffl8, 2de abril de 1998
Senhor Presidente,

Nos termos regimentais solicito a Vossa E,.
lência a reconstituição do Projeto de Lei rf'. 239AI95, de autoria do Deputado EJcpedito Júnior, que
-cria área de Ivre coméIcio no Municfpio de Porto Velho Estado de Rondônia, e dá outras providências-.

Abril de 1998

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Respeitosamente, - Deputado Paulo Roc:ha,
Presidente.
Defiro.
Em 15-4-98. - Michel Temer, Presidente.
O Sr. Deputado Robson Tuma, Presidente
da Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
nos seguintes termos:
Ofício-Pres. n!l. 20/98
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1.662/97, do Poder Executivo, na reunião da Comissão do dia 25/3/98.
Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência protestos de apreço"'é consideração.
Deputado Robson Tuma, Presidente
O Sr Deputado José Jorge, Presidente da
Comissão de Educação, Cultura e Desportos,
nos seguintes termos.
Ofício n!l. P-36198

Brasília, 25 de março de 1998.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos
dos arts. 41, IV e 50, 111, a do Regimento Intemo,
esta Presidência fez a leitura da Mensagem n!l.
126198, do Poder Executivo, na reunião da Comissão do dia 25-3-98.
Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência protestos de apreço e consideração. - Deputado Robson Tuma, Presidente.
Ofício-Pres. nº. 21/98
Brasília, 25 de março de 1998
Senhor Presidente,
Comunico Vossa Excelência que, nos termos
dos artigos 41, IV e 50,111, a, do Regimento Interno,
esta Presidência fez a leitura da Mensagem nll•
268198, do Poder Executivo, na reunião da Comissão do dia 25/3/98.
Ao ensejo apresento a Vossa Excelência protestos de apreço e consideração. - Deputado Robson
Tuma, Presidente.
Ofício-Pres. nº. 22/98
Brasília, 25 de março de 1998
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos
dos artigos 41, IV e 50, 111, a, do Regimento Interno,
esta Presidência fez a leitura da Mensagem n2 •
147197, do Poder Executivo, na reunião da Comissão do dia 25/3/98.
Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência protestos de apreço e consideração. - Deputado Robson
Tuma, Presidente.
Ofício-Pres. nº. 23198

Brasília, 20 de março de 1998.
Senhor Presidente,
Solicito de V. EXª., nos termos regimentais,
providências no sentido de ser reconstituído o Projeto de Lei n!l. 985/95 - do Sr. Paulo Lima - que "estabelece o piso salarial profissional para professores
do ensino fundamental e médio do País, previsto no
inciso V do artigo 206 da Constituição Federal", tendo em vista ter-se extraviado quando da elaboração
do parecer pelo relator, Deputado Ubiratan Aguiar.
Atenciosamente, - Deputado José Jorge, Presidente
Defiro.
Em 15-4-98. - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado Germano Rigotto, Presidente da Comissão de Finanças e Tributação,
nos seguintes termos,
OF.P.-nº.125198
Brasília, 25 de março de 1998
. Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 163, I, do Regimento Interno, comunico a V.Exa. que declarei prejudicados os Projetos de Lei nºS 1.982/96, do Sr.
José Jorge, que "exclui da incidência do imposto sobre produtos industrializados a operação que especifica"; e 3.665197, do Sr. Severino Alves, que "dispõe
sobre recursos não reclamados correspondentes às
contas de depósitos não-recadastrados e dá outras
providências".
Cordiais Saudações, Deputado Germano
Rigotto, Presidente.
Of.P-nº.144/98
Brasília, 25 de março de 1998

Brasília, 25 de março de 1998
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos
dos artigos 41, IV e 50, 111, a, do Regimento Interno,
esta Presidência fez a leitura da Mensagem nº.

Senhor Presidente,
Comunico a V. EXª, para os fins previstos no
art. 54,11, do Regimento Interno, que esta Comissão
concluiu pela inadequação financeira e orçamentária
do Projeto de Lei nº.2.120/96, do Sr. Inácio Arruda.
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Cordiais Saudações, Deputado Germano RIgotto - Presidente.
OF.P-nll 145/98
Brasília, 25 de março de 1998.
Senhor Presidente,
Comunico a V. ExIl, para os fins previstos no
art. 54,11, do Regimento Interno, que esta Comissão
conclui pela inadequação financeira orçamentária do
Pro~ de Lei nll 2.255196, do Sr. Paulo Paim.
Cordiais Saudações,
Deputado Germano Rigotto - Presidente.
OF.P-nll 146/98
Brasília, 25 de março de 1998
Senhor Presidente,
Comunico a V. ExII, para os fins previstos no
art. 54,11, do Regimento Interno, que esta Comissão
conclui pela inadequação financeira e orçamentário
do Projeto de Lei nl! 2.565/96, do Sr. João Mendes.
Cordiais Saudações,
Deputado Germano Rigotto - Presidente.
Of.P-nll 147/98
Brasília, 25 de março de 1998
Senhor Presidente,
Comunico a V. ExIl, para os fins previstos no
art. 54, 11, do Regimento Interno, que esta Comissão
concluiu pela inadequação financeira e orçamentária
do Projeto de Lei nll 3.212-Al97, do Sr. Wigberto Tartuce.
Cordiais Saudações, - Deputado Germano Rigotto, Presidente.
Do Sr. Roberto Santos, Presidente da C0missão de Seguridade Social e famOia, nos seguintes termos:
Ofício nll 3198-P
Brasília, 31 de março de 1998
Senhor Presidente,
Em atenção ao anexo requerimento, da Deputada
Jandira Feghali, solicito a Vossa Excelência as necessárias providências, no sentido de reconstituição
do PL nl! 4.483194, de autoria do Deputado Valdir
CoIatto.
Respeitosamente, - Deputado Roberto santos,
Presidente.

Defiro.
Em 15-4-98. - Michel Temer, Presidente.
OF/GP nll 17/98
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Brasília, 23 de março de 1998
ExmlI Sr.
Deputado Roberto Campos
MO Presidente da Comissão de Seguridade Social e
Família
Nesta
Senhor Presidente,
Venho por medio desta solicitar de V. Ext a reconstituição do Projeto de Lei nll 4.483194, que foi
extraviado.
No aguardo da resposta de V. ExII e, se for o
caso, da possível agilização do referido processo,
subscrevo-me.
Cordialmente, - Jandira Feghali, Deputada
Federal- PCdoBlRJ.

Ofício nll 4I98-P
Brasília, 31 de março de 1998
Senhor Presidente,
Em atenção ao anexo requerimento, da Deputada
ceci Cunha, solicito a Vossa Excelência as necessárias
providências, no sentido de reconstituição do PL
nll• 2.534/96, de autoria do Deputado Serafim Ven-

zon.
Respeitosamente, - Deputado Roberto santos,
Presidente.
Defiro.
Em 15-4-96. - Michel Temer, Presidente.
Brasília, 25 de março de 1998
Senhor Presidente,
Na qualidade de Relatora do PL 2.534/96, de
autoria do Deputado Sarafim Venzon, que -faculta
às gestantes o acesso ônibus, cinemas e outros
locais, sem a utilização de catraca ou roleta, quando assim o exigir-, e, tendo em vista o provável extravio do respectivo processo, venho solicitar a
Vossa Excelência se digne de autorizar sua r~
constituição, nos termos do Regimento Interno da
Casa.
Atenciosamente, ceci Cunha, Deputada FederaI-PSDBlAL.
Do Sr. Deputado Edinho Araújo, Presidente
da Comiuio de Viação e Transportes, nos se-

guintes termos:
Ofício P-nlI13198
Brasília, 2 de abril de 1998
Senhor Presidente,

Em cumprimento ao dispósto no art. 41, inciso
XVIII, do Regimento Interno, encaminho a V. Exi.,
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em anexo, a relação das proposições em tramitação
neste Órgão, ao término do mês de março do corrente ano.
Atenciosamente, - Deputado Edinho Araújo,
Presidente.

7 - Projeto de lei nlZ 694/95 (apenso o PL n2
1.974196) - do Sr. Alberto Goldman - que -institui as
Diretrizes Nacionais do Transporte Coletivo Urbano
e dá outras providências-.
Relator: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Projeto de Lei n 1.189-A/95 - do Sr. Jorge Aoders - que -obriga as montadoras de automóveis a
equipar os novos veículos com a terceira luz de
freio, e dá outras providências-.

2

Proposições em tramilllçio ao término
do ..... de março de 1998
1 - Expediente nlZ 1/95 _ da Federação NacionaI dos Trabalhadores em Transportas Maritimos,
Fluviais e Pescadores _ que -solicita a realizaçãc) de
Audiência Pública para discutir a liquidação do Lloyd
Brasileiro, com a presença do Ministro dos Transportas, do Ministro do Planejamento e Orçamento, do
Ministro da Fazenda, da Ministra da Indústria El do
Comércio, do Minstro-Chefe da Casa Civil e do
cretário de Controle das Empresas Estatais-.
Relator: Deputado EDSON EZEQUIEL
2 - Expediente nlZ 1197 - do Sr. Cunha Bueoo _
que -requer que a Comissão de VIaÇão e Transportas acompanhe junto ao Ministério dos Transportes,
o andamento do Inquérito Administrativo instaul'Bdo
para apurar as causas do acidente sofrido pelo navio
NIM KAIT AMBER nas proximidades do litollll pau-

se-

Iista-.
Relator: Deputado MÁRIO MARTINS
3 - Projeto de lei Complementar n.'2187/97 do Sr. Mário Negromonte - que -cria o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Rept'8SSão ao
Furto e Roubo de Veículos e cargas. e dá outras
providências-.
Relator: Deputado LEONIDAS CRISTiNa
4 - Projeto de Lei nll 3.571-A/93 (apenso () PL
n.R 816195) - do Sr. Fábio Feldmann e outros - que
-alteia disposições da Lei nlZ 8.374, de 30 de de:z:ernbro de 1991, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório
de Danos Pessoais causados por embarcações ou
por sua carga e dá outras providências-,
Relator: Deputado 'CARLOS SANTANA
5 - Projeto de Lei nlZ 377-A/95 - do Sr. Átvaro
Valle - que -dispõe sobre atividade de motorista profissionaI e dá outras providências-.
Relator: Deputado PHILEMON RODRIGUES
6 - Projeto de Lei n2 633-8195 (apensos os PLs
n9s 1.009195, 1.826/96 e 3.201197) - da Sr- Veda
Crusius - que -dá nova redação ao caput do art. 90
da lei nli 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por
veículos automotores e dá outras providências".
Relator: Deputado ANTONIO GERAlDO

Re1ator: Deputado ANTONIO JOAQUIM
9 - Projeto de Lei nlZ 1.387-A/95 (apenso o PL
di 1.466196) - do Sr. Júlio Redecker - que -cria o
Programa de Controle de Segurança Autornotiva
(PROCONSEG), e dá outras providências-o
Relator: Deputado BARBOSA NETO
10 - Ofício S/N2196 - do Sr. Luís Antônio Pereita da Silva - que -denuncia irregularidades no Deoartamento de Polícia Rodoviária Federal- DPRF-.
Relator: Deputado MAURO LOPES
2
11 - projeto de Lei n 2.563/96 (apensos os
PLs nOs 2.634/96, 3.297/97 e 3.495197) - da sra
Sandra Starting - que -acrescenta parágrafos ao art.
21 da lei di 7.565, de 19 de dezembro de 1986Código Brasileiro de Aeronáutica, revogando o seu
atual parágrafo único-o
Relator: Deputado JOÃO RIBEIRO
12 - Projeto de lei n.1! 2.798197 - do Sr. Amido
Cedraz - que -estabelece novos percentuais para o
Adicional de Tarifa Aeroportuária-.
Relator: Deputado ROBERTO ROCHA
13 - Projeto de Lei oi' 3.148197 - da sra Marisa
serrano - que -inclui no Plano Nacional de Viação o
trecho rodoviário que menciona. no Estado de Mato
Grosso do Sul-.
Relator: Deputado RONALDO PERIM
14 - Projeto de lei n2 3.198/97 - do Sr. Roberto Pessoa - que 'oma obrigatório o cinto de segurança de acionamento automático em veículos automotores-o
ReIa.toI: Deputado NÁRCIO RODRIGUES
15 - Projeto de lei nl! 3.263-A/97 - do Sr. AgneIo Queiroz - que -institui o passe estudantil no
transporte público coletivo rodoviário interestadual-.
Relator: Deputado BENEDITO GUIMARÃES
16 - Projeto de lei n2 3.345197 (apensos os
Pls. nOs 2.659196 e 2.723197) - do senado Federal
(PLS n 2 8I96) - que -profbe a venda de bebidas alco6licas nos astabelecimentos comerciais situados
nas margens das rodovias, e dá outras providên-

cias-.
Relator: Deputado BENEDITO GUIMARÃES
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17 - Projeto de Lei
3.364/97 - do Sr. Cunha
Bueno - que -regula o seguro facultativo de acidentes pessoais oferecido aos passageiros pelas empresas de transporte rodoviário intermunicipal, interestadual e internacional-.
Relator: Deputado MÁRIO NEGROMONTE
18 - Projeto de Lei nll 3.404-aI97 - do Sr. Jairo
Azi - que -autoriza o Poder Executivo a incluir a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária INFRAERO no Programa Nacional de Desestatização, e dá outras providências-.
Relator: Deputado PAULO GOUV~
19 - Projeto de Lei nlI 3.453/97 - do Sr Serafim
Venzon - que -obriga as agências de viagem e turismo a fazerem seguro para seus clientes e dá outras
providências-.
Relator: Deputado PHILEMON RODRIGUES
20 - Projeto de Lei n2 3.736197 - do senado
Federal (PLS nll n197) - que -dispõe sobre a identificação e publicação do estado de conservação das
rodovias federais, e dá outras providências-.
Relator: Deputado FELIPE MENDES
21 - Projeto de Lei nll 3.801/97 - do Sr. Tuga
Angerami - que -acrescenta parágrafo ao art. 86 da
Lei n.2 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica-.
Relator: Deputado LEONIDAS CRISTINO
22 - Projeto de Lei nll 3.876/97 - do Sr. Paulo
Rocha - que -altera o arte 66 da Lei nº 9.503/97 Código de Trânsito Brasileiro-.
Relator: Deputado CARLOS SANTANA
23 - PROJETO DE LEI Nl! 3.896/97 - do Sr.
Arlindo Chinaglia - que -dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiros e de telefones públicos em estações de transporte coletivoM.
Relator: Deputado CHICO DA PRINCESA
24 - Projeto de Lei nlI 3.925/97 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que Mdispõe sobre a vedação à cobrança
de pedágio cios veículos registrados no município onde
locaIizam-se postos de pedágioM.
Relator: Deputado DufLlO PISANESCHI
25 - Projeto de Lei nlI 3.970197 (apenso os PLs.
nlIs 4.059198 e 4.061198) - do Sr. Valdir Colatto - que
Maltera a Lei nlI7.408, de 25 de novembro de 1985M.
Relator: Deputado GONZAGA PATRIOTA
26 - Projeto de Lei n2 3.9n/97 - do Sr. Felipe
Mendes - que Mestabelece modifICaÇÕeS no Anexo do
Plano Nacional de Viação, instituído pela Lei nlI5.917,
de 10 de skembro cI9 1973, no Estado do Piauí".
Relator: Deputado PHILEMON RODRIGUES
27 - Projeto de Lei n2 4.072/98 (apenso o PL
1I
n. 4.135198) - do Sr. Sérgio Carneiro - que Mdispõe
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sobre a obtenção de permissão para dirigir por menores acima de 16 anos, e dá outras providências-.
AGUARDANDO DEFERIMENTO DE PEDIDO
DE APENSAÇÃO
28 - Projeto de Lei n2 4.096/98 (apenso o PL
n2 4.234/98) - do Sr. Inocêncio Oliveira - que -dispõe sobre alterações no texto da Lei n2 9.503, de 23
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro)-.
Relator: Deputado LEONIDAS CRISTINO
29 - Projeto de Lei nll 4.124/98 - do Sr. Paulo
Rocha - que -acrescenta inciso ao art. 181 da Lei nlI.
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro-.
Relator: Deputado COSTA FERREIRA
30 - Projeto de Lei n2 4.129/98 - da S'" Maria
Elvira - que -determina a idade mínima pra os candidatas à habilitação como condutores de veículos automotores-.
AGUARDANDO DEFERIMENTO DE PEDIDO
DE APENSAÇÃO
31 - Projeto de Lei nll 4.134/98 - do Sr. Júlio
Redecker - que "ama obrigatório o uso de capacete
de segurança para condutores e passageiros de bicicletas-.
32 - Projeto de Lei n2 4.142/98 - do Sr. Moisés
Bennesby - que -altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e
à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícoIas, nos termos do § 4º do art. 220 da Constituição
Federal-.
Relator: Deputada CARLOS NELSON
33 - Projeto de Lei nº 4.143/98 do Sr. Hermes
Parcianello - que Mdispõe sobre a legislação de trânsito, e dá outras providênciasM.
Relatora: Deputada CÉLIA MENDES
34 - Projeto de Lei nlI 4.167/98 - do Sr. Elias
Murad - que -acrescenta, na Lei nlI 9.503, de 1997,
Código de Trânsito Brasileiro, Capítulo XIX, Seção 11,
artigo prevendo a ifTl)OSição de pena ao agente público que, por ação ou orrissão, comprometer a incolumidade de bens e pessoas em circulação nas viasM.
Relator: Deputado JOÃO COSER
35 - Projeto de Lei nll 4.183198 - do Sr. Confúcio Moura - que Maltera a Lei n2 9.503, de 23 de setembro de 1997 que institui o Código de Trânsito
Brasileiro-.
Relator: Deputado JOÃO CARLOS BACELAR
36 - Projeto de Lei nll 4.194/98 - do Sr. Cunha Bueno - que Mregulamenta o espaçamento mínimo da sinalização indicativa de fiscalização de
trânsitoM•
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Relator: Deputado FEU ROSA
- projeto de Lei nSI 4.203198 - do Sr. Paulo
Rocha - que -acr8SC8Ilta inciso ao art. 40 da Lei nSI.
9.503197 - Código de Trânsito Brasileiro-.
Relator: Deputado FELIPE MENDES
38 - Projeto de Lei nSl4.206I98 - do Sr. Severino C8vaIcanti - que rll'1troduz modificação na Lei nSI
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de
Tnlnsito Brasileiro, para pennitir o enquadramento
doe wrculos que especifica, como de aluguel, para o
transporte coletivo de passageiros-.
Relator: Deputado MARCUS VICENTE
39 - Projeto de Lei nll 4.240198 - do Sr. Vânia
doe santos - que -altera a Lei nSl9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânisto
~

Brasileiro-.
Relator: Deputado JOÃO HENRIQUE
40 - Projeto de Lei nSI 4.262/98 - do Sr. WaIdoniro Fioravante - que -dispõe sobre o envio de verbas
prtMII_& de muIIas relacionadas a estacioIlaI118f1to
indIMdo em vagas l8S8Mldas a deficientes físicos a
8'1Iidades de aIBndimento aos mesmos-.
Relator: Deputado LAEL VARELLA
Sala da Comisio, 2 de abril de 1998. - Ruy
PnIdIncIo da SIlva, Secretário.
Do Sr. Deputado Gonz8ga P8triota, nos . .
:
, Offcio nSI. 22OI98-GP

om.

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

Brasnia-DF,1 de abril de 1998

Senhor Presidente,
Cumprimento Vossa Excelência, para solicitar
a apensaçio da PEC nSl151-A/1995, de minha autoria, l PEC nSl514-A/97 do Poder Executivo.
Na certeza da atenção de Vossa Excelência
quanto ao assunto, agredeço-IIe antecipadamente.
AtenciosaI'nne, - Deputado Gol. . . P.tata.
Indeflro, por falta de conexão entre as
matérias.
Em 15-4-98. - Michel Temer. Presidente.

REQUERIMENTOS

........

Da

s.-

Deputada J8ndIra Feghal',

nos . .

~:

OFIGP nSl24198
Brasflia, 2 de abril de 1998

Senhor Presidente,
Venho requerer a V. Ex' o reexame pela Cornissio de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
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fonnática da admissibilidade do PL 256191, uma vez
que o referido projeto, ao tramitar nesta Comissão,
encontra-se apensado, conjuntamente com diversos
outros, ao projeto que trata da denominada Lei de
Imprensa.
O relator da matéria, Deputado Paes Landim,
apresentou Substitutivo l mencionada Lei de Imprensa e rejeitou vários PL apensados, entre eles o
PL 256191, sem, no entanto anaIisá-Io no seu mérito.
Desta fonna. solicitei a desapensaçio de tal
projeto que, passando a tramiIar sozinho, foi aprovado em todas as Comissões de mérito e na CCJR.
Para não prejudicar o bom andamento de sua
tramitação, venho encarecer a V. Ex' o especial 0bséquio no sentido da pennissio do reexame do PL
256191 pela Comissão de Ciência e Tecnologia, C0municação e Infonnática.
Certa da ~ de V. Ex' StD1cnM:Hne.
Cordialmente, - Deputada J8ndIra Fegh8II.
DefIro .... carMIr ucepdoMl o ....
tomo do Pl ri' 256111 t CCTCI. ..... que
o ,.....
ao tMrtIo, t luz doe
dispositivos
0fI.
cle-eet~

perdi....

Em 15-4-98. - Her6cl1ID FoIW, 111
Vice-Presidente no exerorcio da Presidência.
Do Sr. Deputado .... IIIIIM'fcIo, ..........

_termos:
REQUERIMENTO ... 26, DE 1198
(Do Dep. José Mauricio e outros)
REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPI
NA 26198
Requer • crIa9io de CoIN8aIo P. .
lamentar de lnqu6rIIo com • tIilaIl.... de
investigar o ... funcionMIenIo da atlvidade da construçIo civil no
.......
da t produçio de lm6veIa
lcIeIic
,
abrangendo todos _ envoh'IdN: _ .....
preI8S consIrutoras .Incorpcndoru, _
proftuIonaIe do
, _ cSrsII- de ....
callz8çio, _ npr
doe promI-

...

~.~
6rgios de proteçio ao conIUmldor • o
Poder PúblIco.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos tem'lOS do §
311 do art. 58 da Constituição Federal e na tonna do
art. 35 do Regimento Intemo da CAmara dos Deputados, a instituição de Comissão Partament8r de Inquérito com a finalidade de investigar o real funcio-
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namento da atividade da construção civil no país
destinada à produção de imóveis residenciais,
abrangendo todos os envoMdos: as empresas construtoras e incorporadoras, os profissionais do setor,
os órgãos de fiscalização, os representantes dos
promitentes compradores e compradores, os órgãos
de proteção ao consumidor e o Poder Público.

Justificação
O País assiste, perplexo, as imagens da verdadeira catástrofe em que se transformou o desabamento do Edifício Palace 11, no bairro da Barra da Tijuca, no Município do Rio de Janeiro.
Fruto da ganância e do absoluto desrespeito
com a vida e a dignidade humanas, este episódio
apenas pontifica o descalabro em que se constituiu a
indústria da construção civil no país, em especial daquela destinada à produção de imóveis residenciais.
De um lado da relação jurídica, um grupo reduzido de grandes construtoras e incorporadoras que
na imensa maioria das vezes descumpre normas
contratuais e legais com o objetivo de potencializar
os seus já estrondosos lucros, e de outro o comprador destes imóveis - elo fraco na relação jurídica _
que se vê compelido a aderir às regras estabelecidas por este cartel da construção civil, se deseja
conquistar o sonho (?) da casa própria.
Esta situação agrava-se, sobremaneira, com a
impotência dos órgãos de proteção dos direitos do
consumidor em combater as inúmeras violações de
direitos dos compradores e, também, em face da
inércia do Estado na fiscalização das diversas etapas no processo de construção dos imóveis.
Utilização de materiais de péssima qualidade,
cálculos estruturais equivocados, venda e ocupação
dos imóveis sem a autorização do Poder Público,
não pagamento das taxas e tributos, são os artifícios
mais freqüentes e impunemente utilizados pelos
-empresários- do setor.
Esta é, em apertada síntese, o pano de fundo
caótico de uma situação que revolta e indit;na a pcpulação brasileira. Indignação que até então se
achava pulverizada, dispersa - em que pese a tentativa de o'rganização da sociedade para fazer valer
seus direitos - e que, motivada pelo desastre de
centenas de famílias cariocas, catalizou-se para se
transformar em clamor revoltado por justiça.
O mundo jurídico costuma utiHzar a máxima que
diante de fatos cessam-se os argumentos. Entendemos por despiciendo o alinhavar de inúmeros argumentos técnicos para justificar a instalação desta CPI.
As imagens que emocionaram, indignaram e
que fizeram despertar o sentimento adormecido de
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justiça na população brasileira são, por demais, contundentes. Falam por si só e empurram o Congresso
Nacional, e, em especial, a Câmara dos Deputados
para o exercício de uma de suas mais nobres prerrogativas: a investigação, a apuração de fatos determinados que afetam sobremaneira a vida dos brasileiros, através do mecanismo qualificado e constitucionalmente previsto, das Comissões Parlamentares de
Inquérito.
Não basta uma rápida e diligente operação cifÚrgica que objetive a assepsia do Parlamento e a
falsa prestação de contas com a sociedade e com a
grande mídia, que se configurará com a anunciada
cassação do Dep. Federal Sérgio Naya, réu confesso deste e de inúmeros crimes que escarnecem o
conceito de decoro parlamentar.
É média fundamental, sem dúvida, a responsabilização política, civil e penal deste senhor, po_
rém, as responsabilidades institucionais da Câmara dos Deputados transcendem, em muito, esta
medida
Como dissemos, não se trata de um problema
pontual, localizado na figura de um inescrupuloso
deputado-empresário, cuja cassação terá o dom de
eliminar da vida do país. Não. Esta é a ponta de um
gigantesco iceberg. Não nos esqueçamos do escândalo da Encol, em que milhares de famílias estão
sendo lesadas pelo singelo fato de terem cumprido
com sua parte no contrato, qual seja, quitado as dívidas para a compra do apartamento residencial e não
terem tido a lógica e óbvia contrapartida do recebimento do bem.
Como estes escândalos, que se sucedem e
que fazem com que o mais recente ou mais grave
elimine os demais, existem milhares de outros. Basta uma rápida consulta nas varas cíveis e Tribunais
de Justiça de todo o país para constatar que a violação e o descumprimento de normas contratuais e Iegais não é um privilégio da 8ersan e da Encol. Parece que a violação e o desrespeito ao consumidor é
um dos principais componentes do setor.
Neste contexto, é imperiosa a instalação de
Comissão Parlamentar de Inquérito que tenha por
objetivo a apuração de fato determinado, qual seja, a
investigação do real funcionamento da atividade da
construÇão civil no país destinada à produção de.
imóveis residenciais, abrangendo todos os envolvidos: as empresas construtoras e incorporadoras, os
profissionais do setor, os órgãos de fiscalização, os
representantes dos promitentes compradores e compradores, os órgãos de proteção ao consumidor e o
Poder Público.
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Este, S1'S. Parlamentares, é o nosso objetivo,
berto Valadão - PMDB; Matheus Schmidt :- PDT;
mais é a nossa responsabilidade como detentores
Eurípedes Miranda - PDT; João Colaço - PSB; Sode ~ndato eletivo. Esperamos, pois, poder contar
corro Gomes - PCdoB; Waldomiro Fioravante - PT;
com o apoiamento necessário à instalação desta
Fernando Zuppo ..:.' PDT; Raquel Capiberibe - PSB;
CPI.
Maria da Conceição Tavares - PT; José Pinotti Sala das Sessões 12 de março de 1998.
PSB; Maria Laura - PT; Tilden Santiago - PT; Do,
mingos Leonelli - PSB; Sandra Starling - PT; RonalAssinam: José Maurício - PDT; Nilson Gibson
do Santos - PSDB; Carlos Alberto - PSDB; Vadão
- PSB; Simão Sessim - PPB; Feu Rosa - PSDB;
Gomes - PPB; José Thomaz Nonô - PSDB; Robério
Jair Bolsonaro - PPB; Paulo Nascimento - PPB;
Araújo - PPB; Hugo Biehl - PPB; Antonio Ueno Luiz Fernando - PPB; Esther Grossi - PT; Fernando
PFL; Jair Soares - PPB; Raimundo Santos - PFL;
Ribas Carli - PPB; Arthur Virgnio - PSDB; Fernando
Antônio do Valle - PMDB; Maria Elvira - PMDB;
Lyra - PSB; Germano Rigotto - PMDB; Armando
Laura Carneiro - PFL; Luiz Mainardi - PT; Pedro VaCosta - PMDB; Carlos Magno - PFL; Eduardo Jorge
ladares - PSB; Chico Vigilante - PT; Expedito Júnior
- PT; Vanio dos Santos - PT; Paulo Bernardo - PT;
- PFL; Nilton Baiano - PPB; Fátima Pelaes - PSDB;
Welson Gasparini - PSDB; José Santana de VasHumberto Costa - PT; Salomão Cruz - PSDB; Dárcio Knop - PDT; Nedson Micheleti - PT; Eduardo
concellos - PFL; Marçal Filho - PSDB; Wilson CigCoelho - PSDB; Veda Crusius - PSDB; SíMo Abreu
nachi - PMDB; José Janene - PPB; Antonio Feijão- PDT; Alexandre Cardoso - PSB; Darci Coelho PSDB; Milton Mendes - PT; Adhemar de Barros FiPFL; Elias Murad - PSDB; Simara Ellery - PMDB;
lho - PPB; Ademir Cunha - PFL; Corauci SobrinhoAntônio Brasil - PMDB; Paulo Paim - PT; Adelson
PFL; Jandira Feghali - PedoB; Tuga Angerami Salvador - PMDB; Júlio Casar - PFL; Fernando FerPSDB; Airton Dipp - PDT; João Coser - PT; Osmar
ro - PT; Nilmário Miranda - PT; Valdeci Oliveiral Leitão - PPB; Arlindo Vargas - PTB; Adão Pretto PT; José Coimbra - PTB; Severino Cavalcanti -,
PT; Koyu lha - PSDB; Genésio Bernardino - PMDB;
PPB; Cunha Uma - PPB; Ushitaro Kamia - PPB;
Paulo Ritzel- PMDB; Betinho Rosado - PFL; RicarNoel de Oliveira - PMDB; Maria Valadão - PTB; Valdo Gomyde - PedoB; Jovair Arantes - PSDB; NeIdir Colatto - PMDB; Odaisa Fernandes - PSDB;
son Harter - PMDB; Alceste Almeida - PMDB;BeJosé Genoíno - PT; Luiz Piauhylino - PSDB; Aldo
nedito Domingos - PPB; Antônio Jorge - PFL; Costa
Arantes - PCdoB; Gonzaga Patriota - PSB; Pedro
Ferreira - PFL; Moacir Micheletto - PDMB; João
Thoiné Mestrinho - PMItB; Marco Lima - PMDB;
Wilson - PT; Edinho Bez - PMDB; Aldo Rebelel .,..
Augusto Farias - PFL; Herculano Anghinetti - PPB;
PCdoB; Paulo Lustosa - PMDB; Luiz Buaiz - PL;
Paulo Lima - PFL; Alcides Modesto - PT; Eralc;w ,
José Lourenço - PFL; Colbert Martins - PPS; Jarbas
Trindade - PPB; Lindberg Farias - PSTU; Dilso SpeLima - PPB; Ademir Lucas - PSDB; Wilson Campos
- PSDB; Gilvan Freire - PSB; Murilo Pinheiro - PFL;
rafico - PSDB; Roberto Rocha---: PSQB; Luiz purão
- PFL; Geraldo Pastana - PT; Duilio Pisaneschij - "
Carlos, Nelson - PMDB; Pedro Yves - PPB; Maurício
Requião - PMDB; Maluly Netto - PFL; José Augusto
PTB; José Luiz Clerot - PMDB; Osvaldo Biolchõ :-,
- PP$; Pimentel Gomes - PPS; Haroldo Lima PTB; Nelson Marquezelli -PTB; AldirCabral": PI=,L.:;
Benedito Guimarães - PPB; Cidinha Campos PedoB; 'João Paulo - PT; João Iensen - PPB; TelPDT; Israel Pinheiro - PTB; MáriO de Oliveira- PPB;
ma de Souza - PT; Elcione Barbalho - PMDB; Sérgio Carneiro - PDT; Rita Camata - PMDB; Paulo
Gervásio Oliveira - PDT; Agnelo Queiroz - PCdoS;
Dalila Figueiredo - PSDB; Coriolano Sales - P[)T;,
Heslander - PTB; Odacir Klein - PMDB; Leopoldo
Severiano Alves - PDT; Djalma de AlrrieidaC8sar BesSqnà - PTB; Haroldo Sabóia - PT.
PMDB;Antonio Joaquim - PSDB; JoséLinh~r'éS; ~,,:,O,SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Finda a
leitura do expediente passa-se às
PPB; Tete Bezerra - PMDB; ~rafim Venzon - ,P[)T, .
Celso Russomanno - PPB; Dllceu Sperafico - PPB;
,
Emílio Assmar - PPB; Chico da Princesa '- PTB; HiIV - BREVES COMUNICAÇÕES
lário Coimbra - PSDB; Hélio Bicudo - PT; Ivar.:lro
Tem a palavra o Sr. Elias Murad
Cunha Lima - PMDB; Wolney Queiroz - PDT; GioO SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem revivanni Queiroz - PDT; Fernando Lopes - PDT; Candinho Mattos - PSDB; Carlos Alberto Campista'.;..
são do orador.) - Sr. Presidente, primeiramente paPFL; Fernando Gabeira - PV; Marta' Suplicy - PT;
rabenizo a Mesa, pois as sessõeS daOâmara dos
Deputados são das poucas coisas neste País que
João Mendes - PPB; Joana Dare - PT; José Egydio
começam na hOra exata.
- PFL; Renan Kurtz - PDT; Enio Bacci - PDT; FIo-
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Sr. P.resideate, sras e Srs. Deputados, como se
sabe, o abuso de drogas pode ser comparado a um
canal: em uma das pontas temos a oferta, a produção da droga, o tráfico, o fornecimento, o contrabando, a criação de precursores químicos para a manipulação, principalmente das drogas ilegais, como a
cocaína, que é extraída da folha de coca; na
extremidade, temos a demanda, o uso da droga pelos dependentes que a procuram, aqueles que necessitam usá-Ia ou que a usam eventualmente, mas
demandam e pagam por ela.
Num bom trabalho de repressão às drogas, temos de considerar as duas extremidades. Devemos,
de um lado, fiscalizar, reprimir e reduzir a oferta um trabalho tipicamente policial -, e de outro reduzir
a demanda - um trabalho de prevenção. Trabalhamos há muitos anos nessa ponta do canal, ou seja,
na prevenção, e na constante recuperação dos
usuários de drogas. Cada usuário recuperado é um
a menos a demandar a droga. Ao mesmo tempo,
trabalhamos junto às escolas e à comunidade na
conscientização, principalmente dos jovens, em relação aos graves riscos do abuso de drogas.
Sr. Presidente, é com satisfação que comunico
a esta Casa que, com o apoio de Heloísa Azerado,
esposa do Governador Eduardo Azerado, estamos
implantando núcleos da ABRACO - Associação Brasileira Comunitária de Pais para a Prevenção do
Abuso de Drogas, cuja sede fica em Belo Horizonte,
nas 25 regionais em que o Governador dividiu administrativamente o Estado, em 25 cidades-pólo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da ABIFARMA Associação Brasileira de Indústria Farmacêutica,
que está consciente dos riscos, inclusive abusivos,
de alguns medicamentos. Portanto, ela está investindo também na prevenção.
Vamos implantar esses núcleos nas superintendências regionais. Aliás, já implantamos. E tenho
a satisfação de comunicar que, com o apoio do
SERVAS - serviço de Assistência Social do Estado
de Minas Gerais, presidido por Heloísa Azerado, já
. implantamos três regionais da Abraco: urna em Varginha, no sul de Minas, uma em Uberaba, no Triânguio, e outra em Lavras, no oeste do Estado. E pretendemos implantar mais 21 regionais.
E mais, comunico também à casa que recebemos da Embaixada dos Estados Unidos uma unidade móvel toda equipada com recursos audiovisuais e
eletrônicos, para esse trabalho de prevenção particulannente desenvolvido no interior do Estado.
É assim que se reduz a demanda: nesse trabalho prévio, comparecendo às escolas, às menores

outra
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cidades do interior, às regiões agrestes do País e do
Estado, levando a conscientização tanto às crianças
quanto aos adolescentes e jovens.
Louvo a atitude de Heloísa Azerado - e, evidentemente, a do Govemador Eduardo Azerado que, consciente desse grave problema social que é
o abuso de drogas, por intermédio do Servas, está
nos dando todo apoio. Esse é um dos raros exempIos deste País de um Governo de Estado que tanto
se aprofunda na área da prevenção.
Vejamos exemplos. A epidemia de dengue,
que ataca várias ckfades brasileiras e faz milhares
de vítimas, assombra todo o País e leva as autoridades sanitárias a tomar providências enérgicas.
Quanto ao abuso de drogas, que atinge no País miIhões de pessoas - a maioria jovens -, vemos atividadas tímidas na maioria dos nossos governantes.
Portanto, merecem nossos aplausos Heloísa
Azerado e o Governador de Minas Gerais pelo apoio
que têm dado à criação desses núcleos de prevenção nas cidades-pólo de Minas Gerais, por meio de
instituição que trabalha há rnais de onze anos na
prevenção do uso de drogas, no tratamento e recuperação dos usuários e na sua reintegração social.
Temos de reduzir a demanda. Enquanto houver demanda, haverá também aqueles q~ se arriscam para produzir a droga e ofertá-Ia. É, portanto,
importante essa extremidade do canal. E, nesse
sentido, infonno a Casa dessas' inicia!iyas pioneiras
no País.
Agradeço publicamente à Embaixada dos Estados Unidos e ao Servas do Governo de Minas Gerais o apoio que nos estão dando. E tenho certeza
de que com o trabalho preventivo, que será levado
primordialmente às escolas com a finalidade de educar crianças, pré-adolescentes e adolescentes, essas autoridades serão motivo da gratidão de todo o
povo brasileiro.
O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente peço a
V. Eii que registre fato que causa indignação neste
modesto e humilde Parlamentar, que atua na Casa
há mais de 20 anos com zelo e probidadtt. É A segunda ou terceira vez que isso ocorre. A primeira deIas deu-se há cerca de um ano.
Sr. Presidente, s,ss e 8rs. Deputados, membras desta Casa que têm representatividade perante
os partidos políticos realizaram ontem, no Palácio do
Planalto, reunião de líderes políticos para designar o
dia do reinício da votação da PEC n2 33/95.
Sr. Presidente, a reunião tem de ser feita no
gabinete do Presidente desta Casa, com os mem-
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bros da Mesa e as Lideranças partidárias. Sair daqui
para fazê-Ia do outro lado, no Palácio do Planalto há um ano e pouco, V. E,(l deve estar lembrado, foram para o Palácio da Alvorada -, data venia, não é
correto. É uma falta de respeito ao próprio texto
constitucional, que dispõe sobre autonomia e soberania dos três Poderes.
Sr. Presidente, srAfi e Srs. Deputados, na qualidade de Chefe da Delegação da 99' Conferência Interparlamentar, realizada em Windhoek, Namíbia, de
6 a 11 de abril do corrente ano, registro nos Anais da
Câmara dos Deputados o excelente trabalho desenvolvido pelo grupo do Brasil.
Registro, com a maior simpatia, a espinhosa
missão do Senador Leonel Paiva, membro do Comitê do Ponto VI, referente às ações de combate cootra os efeitos devastadores do HIV/AIDS sob o ponto
de vista humano, econômico e social e o trabalho do
Deputado José Thomaz Nonô no exercício da direção da Comissão de Direitos Humanos - tarefa das
mais árduas, culminância profissional e política de S.

B(l

o

Conselho Interparlamentar debateu sobre as
situações política, econômica e social do mundo. Em
nome do Presidente do Grupo Interparlamentar Brasileiro, o ilustre e honrado Senador Guilherme Palmeira, o orador usou da palavra, mas formulou discurso preparado pelo Presidente, Senador Guilherme Palmeira. O chefe da delegação falou em nome
do grupo brasileiro do Comitê IV, Ponto V, a respeito
do HIV/AIDS, sob o ponto de vista humano. social e
econômico.
Sr. Presidente, registro o excelente trabalho da
Ora. Karta Schaeffer, Secretária Administrativa do
grupo e da delegação, realizando intenso e dedicado
trabalho. Ainda é digno de registro a assistência do
Embaixador do Brasil na Namíbia, Dr. José Ferreira
Lopes, muito prestimoso e assíduo aos trabalhos da
99' Conferência Interparlamentar.
Finalmente, destaco o assessoramento da! Ora.
Maria Clara de Abreu Rocha, 3- Secretária do Minis.tério de Relações Exteriores; inteligente, preparada,
excelente redatora dos assuntos mais urgentes e necessários para o grupo brasileiro discutir e votar.
Sr. Presidente, entreguei relatório comiPle~o,
com cerca de 1.010 páginas, dos trabalhos da Delegação brasileira presente à 99' Conferência Interparlamentar, em Windhoek (Namíbia), de 6 a 11 de abril
do corrente ano, e o encaminhei ao Presidente, Deputado Michel Temer, mostrando o trabalho eXElCutado por essa comitiva, realmente representando o
Brasil, com muita dignidade, zelo e probidade.

Quinta-feira 16 09955

Acentuo, Sr. Presidente, que o grupo do Brasil
trabalhou durante onze dias, não se _afastando um
momento sequer da conferência. É por isso que faço
este destaque.
'.
Peço a V. ~, Sr. Presidente, que o nosso expediente, encaminhado ao Presidente desta Casa,
Deputado Michel Temer - chegamos aqui na segunda-feira, à noite, e ontem estávamQS aqui presentes
-, seja divulgado nos Anais da Casa, bem como na
Voz do Brasil e também no jornal Hoje na Câmara.
Trata-se de uma prestação de contas dos trabalhos
da 99' Conferência Interparlamentar, realizada em
Windhoek, na Namíbia, durante o período já referido.
Peço a V. Ex' que autorize a sua divulgação, na forma regimental.
' .
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Nobre
Deputaqo Nilson Gibson, a Mesa, além de autorizar
a divulgação do seu requerimento, cumprimenta ·V~
Ex' pela apresentação desse relatório de viagem,
que, na verdade, deveria ser um modefo para todas
as missões oficiais que a Casa envia para o exteriQr,
a fim de comprovar o empenho, a dedicação e o brilhantismo da representação;
.
.
Deferido o requerimento de V. Ex'- "
O SR. NILSON GIBSON· -'·$r. Presiderüe,
agradeço a V. Ex' pelo atendimento do meu pedido,
na forma regimental.

EXPEDIENTE A QUE SE REFERE O
ORADOR:
Brasília, 13 de abril de 1998
A Sua Excelência
Senhor Dep. Michel Temer
MD Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.
Tenho a honra de enviar informações da-99'
Conferência Interparlamentar, realizada na cidade
Winkhoek, Namíbia, no período de 6 a 13 de abril do
corrente ano.
No dia 6 (segunda-feira}, as 1Oh30min , na presença í.je S.
o Sr. Sam Nojuma, Presidente da
República da Namíbia, foram abertos os trabalhos
da Conferência. Compareceram aos trabalhos delegações de 132 países e 32 organismos internacionais, com mais de mil e duzentos Parlamentares.
A Delegação do Brasil foi assim constituída:
Deputado Nilson Gibson, Chefe da Delegação;
nador Leonel Paiva e Deputados José Thomaz
Naná, Efraim Morais e Átila Lins. Secretária Administrativa e Secretária da Delegação Ora. Karta Schaeffer e, a Ora. Maria Clara de Abreu Rada, Terceira
Secretária do Ministério das Relações,Exteriores.

exa

se-
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o relatório está dividido em duas partes: na primeira os trabalhos do Conselho Interparlamentar e
na segunda os trabalhos da Conferência.
Conselho Interparlamentar
Proposta do Comitê executivo aceita pelos Delegados:
- Eleição do Presidente da Conferência MA.
M.P. Tijendero (Namíbia), e VICe-Presidente da 100Conferência, inclusive, o Brasil indicou o Senador
Leonel Paiva (doc. n2 1).
Quanto a discussão e inclusão de pontos Suplementares, foram apresentadas 6 (seis) propostas,
entretanto, somente duas foram aprovadas: Venezuela, referente aos países em desenvolvimento, no
processo de globalização, e redução do hiato de integração dos países na busca do entendimento internacional, no pagamento da dívida externa reescaIonamento unifonne. O Grupo brasileiro congratulouse com a iniciativa venezuelana e extemou a preocupação da globalização em face dos países em desenvolvimento.
A proposta da Alemanha abordou a situação
do Kosovo.
O Conselho decidiu propor à deliberação da
Conferência de três candidatos para o cargo de Secretário Geral: Mr. K. Graham (Nova Zelância); M. C.
DesRosiers (Canadá) e M. A. B. Johnsson (Suécia).
O Brasil, articulou com os países da América Latina,
bem assim, com os países que falam a língua portuguesa, a candidatura de Johnsson, que obteve significativa vitória (voto secreto) com 121 países.
Ainda, foram aprovadas propostas do Canadá,
referente a interdição completa das minas antipessoa; balanço financeiro do exercício de 1997, relatório do Comitê dos Direitos do Homem dos Parlamentares, trabalho relatado pelo Brasil, através do Dep.
José Thomaz Nooo e, proposta para a questão da
Palestina. O Brasil solicitou adiamento para a Conferência em Moscou (em setembro do corrente ano).
Em decorrência da declaração da vacância de
cargos no Comitê Executivo, foram .eleitos: Mme.
Barbara Imiolczyk (Polônia); M. Fernando Solana
(méxico) e M. Fawzi Shaker Tuaimeh (Jordânia),
preenchidos em virtude da zona geográfica.
A União solicitou todo o empenho dos grupos,
no sentido de apoiar a mulher, na participação politica, nos Partidos Políticos e Eleições.
O Conselho debabeu sobre situações política,
econômica e social no Mundo. Em nome do Presidente do Grupo Interparlamentar brasileiro, Senador
Guilhenne Palmeira, o signatário, usou da palavra
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mas, formulou discurso que seria feito pelo Presidente, Senador Guilhenne Palmeira.
Outros assuntos discutidos e aprovados:
- Lista das organizações internacionais e outras entidades a serem convidadas a acompanhar,
na qualidade de observadores, os trabalhos da C0nferência. Ação parlamentar para a luta contra a corrupção;
- Estratégia que permitam acabar com os bl0queios em Cuba, Irã e situação da Palestina. Relatório do Secretário Geral sobre as atividades da União
no exercício de 1997, Relatório do Comitê Executivo.
sagA Conferencia Interparlall18l1W

Estabelecimento da Ordem do Dia:
1. Eleição do Oep. M. J. Trobo (Uruguai) para
Presidente da Comissão IV, - reeleição -, é de registrar que o Dep. Trabo é Presidente da Câmara
dos Deputados no Uruguai; Mme. S. Finestone (Canadá) e Mme. M. Chidzonga (Zimbabue) para VicePresidentes. Na Comissão I, foi eleito Presidente M.
A. R. Zamharir (Indonésia); Vice-Presidentes: M. J.
Lefevre (Bélgica) e Mme. M. Clarke - Kwesie (Ghama).
É conveniente frisar que todos os eleitos tiveram apoio do Grupo do Brasil.
Os órgãos diretores da União examinaram uma
série de emendas nos seus diversos regulamentos.
As emendas têm por objetivo definir o quadro regulamentar necessário visando a entrada em vigor do
novo sistema proposto - diminuição das Conferências estatutárias. O Conselho fomeceu parecer à
Conferência sobre as emendas do seu próprio Regulamento e do Regulamento das Comissões.
A participação em face dos desafios colocados
pelos desastres resultantes dos conflitoS armados e
das catástrofes naturais ou causadas pelo homem: a
necessidade de urna resposta coerente e eficaz através ele meios de assistência política e humanitária e
mecanismos adaptados à situação. O desafio internacional pela proteção dos direitos da pessoa. Debate geral sobre, economia e social no Mundo.
As Comissões decidiram sobre os seguintes
assuntos:
Ponto IV - A prevenção dos conflitos e o restabelecimento da paz. O retomo dos refugiados: Relator - M.S. Cooney (Austrália).
Ponto V - Luta contra o HIV/AIDS. A ação de
combate contra os efeitos devastadores do
HIV/AIDS sob os pontos de vista humano, eConômico e social.
As próximas reuniões Interparlarnentares:
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Moscou, 6-12 de setembro de 1998; Bruxelas,
4-10 de abril de 1999; Berlim, 10-16 de outubro de
1999 e Djakarta outubro de 2000.
Cumprindo ritual que se repete em todas as
Conferência da U.P.I., a Ora Karla Schaeffer, Secretária Administrativa do Grupos e da Delegação, realizou com sabedoria, intenso e dedicado trabalho, sacrifício e despreendimento, a assessoria dos Parlamemares.
Trabalho excelente da Ora. Karla.
É digno de registro a assistência do Embaixador Or. José Ferreira Lopes. Muito prestimoso e assíduo aos trabalhos da 991 Conferência Interparlamemar.
Finalmente, destaco o assessoramento da Ora.
Maria Clara de Abreu Rocha, 3i! secretário do MRE,
inteligente, preparada e excelente redatora dos assuntos mais urgentes e necessários para o grupo
brasileiro, discutir e votar. Solicitamos de Vossa Excelência, caso possível, fazer registro ao Ministério
das Relações Exteriores do magnífico assessoramento da Ora. Maria Clara.
Honra-me, com justificado júbilo o mais efusivo
e merecido agradecimento a Vossa Excelência por
:lua resolutiva decisão, na indicação do nosso nome
para Chefiar a Delegação brasileira. Aceite nossa
gratidão e os protestos do mais que merecido apreço.
Atenciosamente, Deputado Nilson (~ibson
(PSB - PE).
O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - R.J. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrM e Srs. Deputados há alguns anos vivemos no Brasil o govemo
de exceção, depois passamos para o governo de
transição e, agora o governo da ·entregação·.
Digo isto porque, nesta semana, o General norte-americano Patrick Hughes, chefe do órgão centraI e Informação das Forças Armadas Amelícanas,
numa palestra para uma platéia de professores do
Instituto de Tecnologia de Massachusetts - vale Iembrar que o professor naquele país é valorizado, ao
contrário do que ocorre no nosso, pois é uma classe
retegada a terceiro plano - pregou a intelNenção
norte-americana na Amazônia, sob o pretexto de
preservar o meio ambiente.
Vale lembrar que com o início do Projeto Calha
Norte, nascido em 1985, no Governo samey, começaram a ser instalados alguns pelotões na 'fronteira
da Amazônia com o objetivo de servir de pólo de coIonização, que, em última análise, jria con~.olidar a
nossa faixa de fronteira com os países ao norte da
América do Sul.
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O americano, vendo isso, estimulou a indústria
da demarcação de terras indígenas. Desta fonna,
onde havia pelotões de fronteira, superposto a este,
foram demarcadas terras indígenas. A terra indígena
mais conhecida é a ianomami, uma área equivalente
a duas vezes o Estado do Rio de Janeiro, com aproximadamente 8 mil índios existentes lá dentro - apenas 8 mil índios. Mas, então, essa indústria acabou
inviabilizando esse projeto.
Até vale uma observação neste momento:
realmente, a Cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a Cavalaria norteamericana, que dizimou seus índios no passado e
hoje em dia não tem esse problema em seu país
- se bem que não prego que façam a mesma coisa com o índio brasileiro; recomendo apenas o
que foi idealizado há alguns anos, que sea demarcar reservas indígenas em tamanho compatível
com a população.
Agora, Sr. Presidente, o general norte-americano preconiza a interferência militar na Amazônia, tendo como pretexto a preservação do meio
ambiente. Particularmante, colocando-se no lugar
deles, eles estão muito certos. Afinal de contas,
Bismark disse há algum tempo: -As riquezas naturais nas mãos de quem não sabe ou não as quer
esperar constitui permanente perigo para quem as
possui-. E aqui no Brasil a nossa Amazônia está
relegada a terceiro plano também, como os professores.
A nossa Constituição é rlluito clara quando se
refere às reservas indígenas. No seu art. 48, ela dispõe que: ·Cabe ao Congresso Nacional, com sanção
do Presidente da República, (.•.) dispor sobre todas
as matérias de competência da União·. E o art. 67
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
assevera: •A União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição·. Então, quem deveria ter
demarcado aquelas terras era a União, ou seja, nós,
votando nesta Casa um projeto nesse sentido, e o
Govemo Federal sancionando-o, mas isso não /iconteceu.
Sr. Presidente, até mesmo apresentei projeto
de decreto legislativo para tomar sem efeito a reserva ianomami há alguns anos, e a urgência foi votada
dia 30 de agosto. Essa urgência foi votada no dia 30
de agosto de 1995. Para minha surpresa, até mesmo os Deputados da bancada amazônica votaram
em peso contra esse projeto de decreto legislativo.
Fornos derrotados pelo placar de 290 conta 125
votos. Antecedeu essa votação a vinda do Minis-
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tro da Justiça Nelson Jobim, que agora é o Líder do
Governo no Supremo Tribunal Federal, ou seja, começaase institucionalizarapoliticalha no Supremo
Tribunal Federal com a permanência desse Ministro lá. S. ExA pregou, na oportunidade, que eu estava completamente equivocado com relação a esse
episódio.
Para concluir, o que a Amazônia tem de importante, Sr. Presidente? As riquezas minerais já inexistentes nos Estados Unidos e nas grandes potências.
Esses países precisam desses mineirais para sua
sobrevivência. Também a biodiversidade dispensa
qualquer comentário sobre sua importância. A
abundância de fontes de águas potáveis, inexistente já na maioria dos países do Primeiro Mundo,
segundo dizem. poderá ser uma das causas da
terceira guerra mundial. Uma das maiores reservas de gás do mundo poderá ser a energia de
transição quando terminar o ciclo do petróleo. Finalmente, grandes espaços vazios poderão, no final da missão da conquista da Amazônia, servir
para alocar a população excedente existente no
Primeiro Mundo.
O Congresso Nacional tem de parar de pensar
pequeno e pensar no Brasil. A região Norte é a solução para o País. Não podemos ficar esperando projetos do Executivo para barganhar o prestígio ou até
mesmo dinheiro. Devemos pensar no Brasil. o que
lamentavelmente esta Casa não tem feito.
.
O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S,a e Srs. Deputados, pouco
antes de o Senador José Serra tomar posse no Ministério da Saúde, tive oportunidade de saudá-lo, ao
tempo em que dizia da minha expectativa em que S.
Exa. tivesse à frente daquela Pasta um resultado fa,:"
vorável. As primeiras medidas adotadas pelo Ministro da Saúde revelam que minha esperança começa
a se confirmar favoravelmente.
O Ministro José Serra mostrou preocupação ao
deslocar diretamente a linha de frente do combate
ao mosquito da dengue para o Rio de Janeiro e Belo
Horizonte. S.Exa. enfatizou a necessidade de se ter
naquelé Ministério o assessoramento de sanitaristas,
pessoas que ven:ladeiramente entendem, na prática,
de saúde pública.
Por último. o Ministro José Serra chamou a
atenção para a revitalização e a importância da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, que não pode
ser extinta. Ao contrário, deve ser revista e revigora..,
da, visto que a ausência das campanhas preventi-'
vas, que outrora eram feitas pelos antigos guardas
da Sucam, os mata-mosquitos, é que está a fazer
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recrudescer essas endemias em alguns pontos do
País, até com caráter epidêmico, como é o caso da
dengue, da malária, da febre amarela, da doença de
Chagas e assim por diante.
Gostaria também, mais uma vez, de abordar
um assunto, na área da saúde, extremamente grave e que existe por todo o interior do meu Estado,
o Piauí, onde não é exceção. Não há hoje um cargo em comissão, um cargo público mais disputado
no interior do Estado do Piauí do que o de diretor
de hospital público. Poderíamos imaginar alguém
interessado em fazer um trabalho adequado com
relação a procedimentos de combate às doenças
ou de promoção da saúde. Na ven:lade, isso não
existe.
Na imensa maioria dos casos, como se tem assistido em vários pontos do interior do meu Estado. o
cargo de diretor de hospital está sendo usado, mais
uma vez, como moeda de troca de voto. As pessoas
que lá se encontram, invariavelmente, utilizam os
poucos recursos alocados para aquele hospital de
forma extremamente delituosa, havendo até casos
de desvios grosseiros, com prejuízos brutais para a
população. O Ministro José Serra precisa urgentemente cuidar dessa situação, que creio. infelizmente.
não seja exclusiva do meu Estado. As AIH, Autorizações para Internação Hospitalar, não podem rnais
ser usadas indiscriminadamente, no âmbito de Secretarias Estaduais de Saúde, como moeda de voto,
a ponto de se encontrar distorções grosseiras. Há cidadas no interior do Estado do Piauí com hospitais
públicos fechados. Nessas cidades existem hospitais
particulares bem oxigenados com as AIH, que deveriam ser distribuídas para os hospitais públicos, consoante a lei do Sistema Único de Saúde. Em outras
localidades nem sequer existem hospitais, mas há
distribuição de AIH para esse ou aquele Município.
Noutros pontos há hospitais com estrutura relativamente boa e forte, com quantidade insuficiente de
unidades de capacitação ambulatorial ou de Autorização para Internação Hospitalar.
Nesse sentido, mais uma vez, desta tribuna,
ch8l1l9. a atenção de todos para os problemas da
saúde, que são os mais. diversos. Essa história de
dizer que a saúde depende precipuamente de mais
aporte de recursos soa como balela. Na verdade, de
nada adianta acrescentar mais recursos para a área
da saúde se esses desvios delituosos, se essas sangrias não forem corrigidas.
Urge que o Ministro José Serra instale o Sistema Nacional de Auditoria Médica. Sua implantação
vem sendo aguan:lada desde a época do Ministro
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Henrique SantiIIo. É uma etapa fundamental para O
processo de fiscaIizaçio da apIicaçio dos recursos

públicos. Deixar O dinheim ao beI-prazer da açio
doe Secretários Estaduais de Saúde para que eles
mesmos se fiscalizem, dentro daquele processo de
"fiscalize se me-, não tem nenhum sentido. Será impoI8iveI as vecbas da saúde cobrinIm todas. as necellidades, pocque O saco esbi furado. Em canseqOIncia, O dilheiro que entra por um lado sai inevitavelmente pelo outro.
SIo 88888 as consideraç6ea que gostaria de
fazer nesta rnanhi. Espero que sejam ouvidas pe108 que estio a comandar o Ministério da Saúde,
para que. de uma vez por todas, se corrija esta si-

tuaçio.
Ela o que tinha a dizer.
O SR. JOSé GENolNo (PT - SP. Sem revi&io do orador.) - Sr. Presidente, S" e Sna. Deputados, quem manifestar-me favorável às iniciativas
de autorictade- do Governo brasileiro no sentido
de exigirem, por parte do Governo norte-america-

no, esclarecimento sobre as circunstAncias, o con-

texto e o teor das declaraç6es do general americano a respeito da fundamentaçlo ou da busca de
legitimidade que justifique a intervençio na Amaz6nia.
Nesse sentido, Sr. Presidente, as providênciIIs e 08 posicionamentos adotados pelo Ministro
do Exército do importantes. É fundamental nessa
questio. sem nenhum tipo de xenofobismo, de defesa de uma militarizaçlo da Amaz6nia. apreciarmos que o Estado brasileiro necessita de atitudes
poIfticas, de aç6es efetivas no sentido de prevenir,
de preservar, de se antecipar a fatos que. exatamente por acontecerem na regiio amaz&1ica., pr0vocam 8888 tipo de posicionamento no cenário intemacional, a exemplo do recente incêndio em Roraima.
Sr. Pr88idente, é necel16rio mais ......."lo.
lradllZido na eIIIIboraçio de poIItica aulGIlOfII8 e 80berana de c:Jer8Ia nacional. NIo me AIfiro l poIftica
de ocupeçIo. rnIiIar. mas sim l presença do Estado
naquela regiIo, com o conjunto de suas 8Iivid8des
muUacet8du atualmente cMbi.
Por isIo, AICIamam08 desta trIJuna posiçio
mais clara, nio apenas para exigir expicapl5e8 sobre
a decIaraçio de um iqxxtante militar 8nt8ricano,
mas também para sugerir a cri8çio de poIfticas efetivas e eficienI8s pera regiIo tio impoItanIe do território nacional. É fundamental que essa dilCllISIo seja
vinculada ao debate sobre 08 elementos da poIfIica
de defesa para o Pala: l'1OW8 parêmetros de estnIté-
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gia das Forças Annadas. processo de integração
cada vez maior, tendência objetiva. técnica e militar
entre as .,.. Forças, e debate franco nesta casa s0bre 08 sistenws... AJIacionados à defesa nacional,
para que eles nlo aconteçam apenas quando houver uma ou outra decIaraçio semelhante à publicada
1108 jornais de hoje.

.
Que pouarnos. por intermédio da Comissão
de Relaç6el Exteriores e de Defesa Nacional, fórum
privilegiado desta Casa. discutir a agenda estabe1ecida em NllçAo ao I188Unlo, ou seja, a criação do
Ministério ela Defesa e da Agência Brasileira de loteIigAlICia, o decreto presidencial sobre o fato de a Marinha ter aeronave emb8R:ada e a reestruturação
doe nCI8808 espsços estratégicos de autonomia e
soberania.
Devemos pron1(MIf' diBct ISSIo a ser realizada
i1iciaImente na Comissio de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional sobre esses cenérios, a fim de
que seja eIIbonIda poIftica que garanta a identidade.
a autonomia de deci86es e a soberania do País neste mundo onde as ~ são cada vez mais interligadas e inteIdependerlles.
Cof11nendo que o debate partamentar é muitas vezes fnIco. apenas pontual e circunstancial. É
necessério que seja sistemático e produza pollticas concretas para a reIaçIo com o Poder Executivo e principalmente com os oficiais do Exército, da
Marinha e da Aeronéutica. Autoridades e representantes ministeriais
manifestado boa vontade para reaIzar 8888 debate no Congresso Nacional. Devemos di8cutir uma agenda que incorpore
todos esses temas e essas novas ret8ções. a
exemplo da defesa no pacto regional do Mercosul.
A política de defesa diz respeito ao Estado; está
vinculada à política externa: trata de retações independentes e autOnomas entre os Estados. O Parlamento não pode omitir-se.
Sr. Preeidente. . . um apelo para que meus
c:oIegM e ouIraa in8tiIuiç6es do &lado brasileiro
perticipem . . . fundall."" discussio. visando à
eIabor8çIo de po1ftica de defesa soberana e aut6noma. Aa Forças Armadas 11m o elemento central para
a definiçIo dell. priolidadee.
O Congresso Nacional, como cenário desse
debate. com o apoio de especialistas e interessados,
8istematizaI1do eesas opiii5es, deve totlbibuir efetivamente .... a projeçIo do Brasil no 1IIoIndo, dando
ênfase 808 no8808 id81'8slel e às ~ éreas 86tralégicas. a fim de que possamos integrar-nos às
l'8IaQ6e8 ec:onemcaa e c:omen:iaiB conIroIadas predomil8l1ten'B1te pelos palses mais fortes, seja do

*"
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ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista tecnológico: É nfK:essário descobrirmos nossos espaços, nossas esferas, com autonomia de decisão,
para que não sejamos apenas pacientes da globalização, mas sim atores.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP.
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S.- e Srs.
Deputados, convivi durante muitos anos, desde os
primórdios do MOB, com o senador Humberto Lucana. Poucas vezes estive nas mesmas correntes partidárias representadas por S. ex- Minha postura
sempre foi mais agressiva, digamos assim, no combate ao regime militar, na luta pela democracia. O
Senador Humberto Lucena sempre foi mais moderado, mais conciliador. Mas é indiscutível que S. exdesempenhou papel importante na vida pública e
sempre foi coerente: MDB, PMDB. Homem de luta,
de combate ao regime militar, de acordo com sua
personalidade.
Convivi durante muito tempo com o Senador
Humberto Lucena. Num dos últimos episódios, quando foi candidato à Presidência do PMDB, S. EX- buscou a unidade partidária. Quando montamos finalmente a Comissão Executiva de composição, seu
nome parecia o único a ser aceito por ambas as correntes, o elemento de equilíbrio.
A história do Senador deve ser louvada por
todos nós. Trata-se de fantástica contribuição não
apenas à Paraíba, mas principalmente ao País.
Por isso, deixaram-me extremamente constrangido, tendo sido seu companheiro durante tanto tempo, as matérias veiculadas por alguns jornais do
Estado de São Paulo. Para mim e para a maioria
dos paulistas, representam nada mais do que
preconceito inaceitável contra políticos nordestinos.
Esses jomais apenas ressaltaram, quando da
morte do Senador Humberto Lucena, depois de 48
anos de atividade política, episódios muito discutidos, basicamente o dos calendários feitos na gráfica
do senado, que resultaram em enorme celeuma e
causaram a S. ex- grandes malefícios. Relacionar
toda a sua vida pública a esses episódios, esquecendo-se de ressaltar o papel fundamental que S.
EX- exerceu na vida nacional, deixou-me extremamente frustrado, tendo em vista a luta que travamos
pela liberdade de imprensa e pela democracia nas
últimas décadas.
O eleitorado de São Paulo é constituído, em
grande parte, por trabalhadores que vieram de outros Estados e por imigrantes de vários países do
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mundo e seus descendentes, que ajudaram a construir a riqueza e a pujança do Estado - entre os
quais me incluo. Por isso digo a esta Casa e ao País
que aquelas matérias não representam o sentimento
do povo de São Paulo, que vê os companheiros do
Nordestecomo irmãos. Esse preconceito existe, sim,
e também está presente no sentido oposto, dos nordestinos em relação aos paulistas. No entanto, é
algo que não pode ser aceito no Brasil, porque não
podemos dividir o País da forma como alguns pretendem. Disponho-me a continuar esse combate.
Por isso, ao homenagear essa ilustre figura
de homem coerente na luta pela democracia no
País nessas últimas décadas, lembro que é importante ressaltarmos o papel que o Senador Humberto Lucena desempenhou. Não nos deixemos levar por um ou dois episódios discutíveis na sua
vida, os quais, sem dúvida, não têm o dom de macular história tão longa, vibrante e patriótica em defesa do Brasil.
Deixo registrada minha solidariedade aos companheiros do Senador Humberto Lucena, a sua família e ao povo nordestino, em particular ao da Paraíba que, por tantas vezes, soube trazer S. ex- a
esta Casa.
Era o que tinha a dizer.
O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE.
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nos termos do art. 95 do Regimento Intemo, esta sessão é
extraordinária e, assim sendo, não há o período de
Pequeno Expediente.
Por isso, consulto V. ex- se o Regimento Interno foi mudado ou se não estou entendendo a sessão extraordinária como tal.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - V. extem de atentar para o disposto no art. 82 do Regimento Interno, que detennina que a Ordem do Dia
só poderá ter início quando houver quorum em pienária.
O SR. GONZAGA PATRIOTA - Exatamente.
O quorum em plenário seria de 52 Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Duzentos e cinqüenta e sete Deputados, segundo o Regimento Interno, que não foi mudado ainda.
O SR. GONZAGA PATRIOTA - Agradeço a
V. EXO SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Gonzaga Patriota.
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O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SriIli e Srs.
Deputados, inscrevi-me para falar hoje nesta sessão
extraordinária com a mesma determinação que sempre tenho demonstrado na Câmara dos Deputados.
Há pouco mais de seis anos, esta Casa cassou
o mandato do então Presidente da República. Ainda
hoje se discute aqui se essa cassação foi jurídica,
pofítica e se teve ou não amparo legal.
O Brasil tem quase 200 milhões de pessoas e
pouco mais de 500 Deputados Federais nesta Casa,
na qual já ocorreram muitos processos de cassação.
O processo de votação é secreto, mas com relação
ao Deputado a ser cassado ou que escapa da cassação, fica uma grande dúvida para os coleg&:; que
exercitaram seu direito de votar.
O mandato de Deputado é eletivo e popular.
Para que esse mandato seja cassado, entendo,
corno advogado, que é necessário o direito de ampla
defesa.
Estamos aqui hoje para votar a cassação do
mandato do Deputado Sérgio Naya. Sinto-me muito
à vontade para falar, porque não tenho grandes
aproximações com este Deputado de Minas Gerais,
que é de outro partido que não o meu. Nunca vnajei garanto - em suas aeronaves e nunca morei em um
dos seus apartamentos. Meu contato com o Dnputado Sérgio Naya limita-se a este plenário.
Mas gostaria, se fosse permitido, de declarar
meu voto contrário a sua cassação, e tenho a coragem de dizer por que adoto essa posição. Se a
cassação deve-se ao fato de um prédio dia sua
propriedade ter desabado, lamento muito. Se sua
cassação deve-se ao fato de ter declarado em reunião de Vereadores que falsificou a assinatura do
Governador a fim de carrear recursos para uma região onde tem eleitores, tinha que se dar o direito
- conforme requerido - de transitar todo o processo, de se declarar por completo, não uma declaração incompleta.
Por isso, Sr. Presidente, gostaria de eJdemar
abertamente meu voto contra esta cassação, para
que não se cometam injustiças contra um Parllamentar em uma Casa com 513 Parlamentares, t!m um
Pars com quase 220 milhões de pessoas. Muitas vezes o clamor popular, o calor da pressão das pessoas e a própria imprensa fazem com que se cometam aqui injustiças. E eu prefiro, na dúvida, beneficiar o réu a condenar um inocente.
Estou aqui há alguns anos e nunca tive oportunidade de ser convencido a votar pela cassação de
um Parlamentar. Mesmo no caso daqueles dois Par-
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lamentares, um de Minas Gerais e outro de São
Paulo, na época da Constituinte, que praticamente
não estiveram em plenário, votei contra
Portanto, ferindo ou não o Regimento da Casa,
mesmo sem ter relações mais profundas com o Deputado Sérgio Naya, sem ter viajado em suas aeronaves nem morado de graça em seus apartamentos,
por consciência, voto contra sua cassação.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srU e Srs. Deputados, a Região Nordeste está passando por mais
uma grande seca.
Para que tenham V. Exai idéia, no Estado do
Ceará a produção de milho, feijão, arroz, batata
doce e mandioca sequer chega a 100k da área plantada.
Em algumas áreas daquele Estado, como no
sertão central, na região dos Inhamuns, nem água
para beber existe mais, com a agravante de que
no ano de 1997 já não tivemos produção. Neste
ano de 1998 a situação é muito mais crítica. E o
mais incrível é que o Sr. Governador e aqueles
que fazem política no Estado do Ceará, em vez de
enfrentarem a questão, resolveram organizar uma
polícia política para impedir que os trabalhadores
rurais, durante o ano de 1997 e nesses quatro primeiros meses de 1998, pudessem sair das suas
comunidades, dos seus distritos, das pequenas cidadas e ir até Fortaleza pressionar a sociedade e
particularmente as autoridades para tomar alguma
medida preventiva.
Ainda em setembro de 1997, vários trabalhadores foram presos no interior do Estado, porque tentavam chegar a Fortaleza a fim de denunciar a fome e
a sede por que passavam.
No início de novembro de 1997, cerca de 2
mO trabalhadores rurais, entre mulheres, crianças,
homens e idosos, conseguiram furar o cerco da
Polrcia Militar e chegar a Fortaleza. O Sr. Governador se negou a recebê-los, e eles ficaram dezessete dias em frente da Secretaria da Agricultura, na Avenida Bezerra de Menezes, esperando
que S.
os recebesse. No dia 12 de dezembro,
o Sr. Governador recomendou a mais de mil policiais que desalojassem esses 2 mil trabalhadores
que estavam no meio da avenida há dezessete
dias, pedindo uma audiência, água para beber e
trabalho para suas famílias.
Este ano, infelizmente, a situação é muito mais
crítica, porque até agora não temos sequer sinal de
um inverno mais significativo para assegurar nossa
produção. É exatamente neste momento que a fome

ex-
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assola o Estado, a dengue está pree.6nte ern ted@s
as famílias, os ho~pitaf8 nBo t&m ~8QaJB 8ufi!'i~nte'8
para recebar crianças desidratadas, mulheres doentes e famílias inteiras com a febre dBl dengue
Ontem, felilmente, o Sr. Governador deeoou
do seu pedestal e veio a Brasília p:adir ao Sr. Presidente da Aepúbl!t:a a criação de uroo linha de crtclito para socorrer as familiéill vitimadas p:.ta ~&;,â A
imagem i'epas...~da para o Brasil é de que o Estao:o
iiJ uma e~cação no quadro da miséria brasileira. I~
nada mais é do que uma fantasia da teIEM~gão, da
mídia.
Para que V. Eu~ tenham melhor idéia, no orçamento estadual para o ano de 199a temos :2 mill\'éias
de reais para atender em tomo de 4 milhões as JJ&Ssoas que dependem da agricultura. í',!o ,entanto, para
fi propaganda, temos 19 milhões de reai$ ~ sabs;moo
que a propaganda emprega algumas pélasoas. A
agricultura no Estado do Ceará empregBl 60% da
nossa população. E é euatamente neste gOlfemo
imsdiatista que o Brasil passou a avaliar o ceará em
relação aos outros Estados. Ali, infelizmente, a fome,
a sede, a doença e o analfabetismo são tão crítécoo
quanto a realidade de outros Estados nordegtif~oo.
í'\lo nosso Estado, para cada trabalhador rural e!i:iSte
um ,analfabeto.
Recentemente, em outubro e novembro o:e
1997 a Universidade Federal do Estado do Ceará
concíuiu o levantamento do índice de analfabetismo
na área rural, constatando que 49,82% do povo CE\'ilrense na área rural nufiCêl freqüentou urna sall:1 de
aula. É bom registrar que isso ocorre dspois de doze
anos do mesmo grupo no poder, utilizando o mesmo
projeto, que privilegia os ricos, mas que abando~
os pobres e aumenta a marginalidade e a e};!CIUSElO
soda!.
No nosso Estado, todo dia uma ê:lgância banc.@- .
ria é assaltada. Farmácias, postos de gasolina, mercealias sequer aparecem nas estatísticas.
Portanto, é necessário que a Comissão Elrterna, criada pela Câmara dos Deputado~ par~
acompanhar a seca do Nordeste, discuta não apStnas a seca, mas os vários problemas que assolam a
região.
Não podemos mais trabalhar com frentea de
2erviços. Precisamos transformá-Ias em frentes d~
~meino, para que a cidadania também chegue às relgiõ;l!is mais longínquas do nosso Ceará, do nosso
í~!()rdeste e elos demais rincões do País.
Era o que tinha a dizer.
Durante o diSCUfS,O do Sr. JD!Jé Pimanlel,
o Sr. Nelson Trad, 2Q Secretário, dama a c;a-

Abril de 1998

éBira da. presidência, que ri ocupada. pelo Sr:..
José MaurfcflJ, f9 Supfente da Secretário. ' .
. (b $Oil. PIFJlESliljJlEroTE (José Maurício) - Tem a
palavra {) Deputado Fernando Ferro, em permuta
com o Deputado João Fassarella.
GJ $fJ. FEfJ(f;']t\.WOO FIE~ROJ (PT - PE. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Srfls e 8rs. Deputados, esta Casa reúne-se hoje para tomar uma decisão com repercussão nacional, ou seja, o trata"';
mento a ser dado a. um membro da Câmara dos Depulados em função de denúncias e de um procedimenta que deu amplas condições de defesa, que
psrmitiu, inclusive, o debate, a exposição dos diversos argumentos do Deputado Sérgio Naya, em função das representações que o Partido dos Trabalhadores e que a Corregedoria desta casa encaminhou
frente ao clamor público nacionall diante do procedimento deste Parlamentar.
Quero, de pronto, registrar a posição da bancada do Partido dos Trabalhadores. que se posiciona
pela cassação do mandato do Deputado Sérgio
í'.lava
Entendemos que esse procedimento, em si,
não irá evidentemente mudar a imagem desta Casa
perante a opinião pública nacional. Isso é uma função e uma obrigação enquanto instituição que busca
contribuir para aprimorar a democracia, para canstruir valores democráticos de cidadania, de justiça,
de honradez, de dignidade no ell:ercício dós ~ndatO'~ das representações públicas néSte:PGlís~'.. i Portanto, antes de mais nada, está-se CUmprillelo um ritual normal, necessário e obrigatório: de
qualquer instituição que deve preservar minimamente sua imagem..
. ,
Nesse sentido, recuSamos ,os apelos. qUl?,bus-'
cam transformar esta sessão nu", grande trib~nat de
in.cineração, de queimação ou de cassação de' bru':"
}ias. i\la verdade, todas as' acusaçóes ~reseJ]ta(tas'
não foram negadas na Comissão Cle Constit~iÇ~oe .
1
Justiça e de Redação, que se manif~stou
riamanta pela cassação do' mandato do Deputado ,.
Sérgio Naya. .,
i .
. .. ' ,
..' / '
.'.
.
É ·com .esta eómpreensão que nós; do Partido
dos Trabalhadores. manifestamos nossa posição pú-:
blica para que fique c1a~ que, asSim fazendo; ~$ta.
mos tão-somente no cumprimento de uma óbrigaçáo
parlamentar, na compreensão de que est!3i. Casa '
pas...~ por momentos difíceis.
,
Várias denúncias aconteceram ao .longo deste I
mandato e em outros momentos, envolve~~o mem-·'
bras deste Parlamento. A 'sociedade brasileira· temnos cobrado nesse sentido. E temos que recânliecer' '

rnaJ0rita-
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que O Parlamento é um cios segmentos da democracia deste País que mais tem sido exposto ao julgamento público, à pressão da míãla, e que efetivamente, de maneira menos tímida, é quem se manifesta e quem se preocupa em tomar iniciativas que
visem a responder esses apelos da opinião pública
brasileira.
Sabemos que é insuficiente, que temos muito a
andar nesse sentido e que em muitos asp9\."tos é doIoroso para alguns Parlamentares tomarem posiçóes
contra membros desta Casa. Existe um sentimento
.de corpo em qualquer instituição, mas ele não pode
justificar a omissão e a cumplicidade com relação a
procedimentos que enodoam, que maculam o exercíeio da atividade-parlamentar.
Nesse sentido, na condição de Vice-líder da
bancada do Partido dos Trabalhadores, partido que
entrou com uma representação para apreciar as
denúnciaS que envolveram o Deputado Sérgio
Naya, que hoje se acha sob julgamento deste PIenário, afirmo a posição da bancada pela cassação
do mandato do mesmo. De forma clara, transparente, quero deixar nossa posição, expressando
que se manifesta de forma polftica a partir dos debatas, das constatações das provas trazidas na Comissão de Constituição e· Justiça. e não refutadas convincentemente pela defesa ou pelo Parlamentar aqui
sob julgamento.
Quero lamentar, além do mais, as tentativ~lS de
mobilizações hoje divulgadas pelos jornais. Jovens
são aflCiados para aqui comparecerem, tentando avilar o processo de cassação. Tais atitudes contribuem para reafirmar nossas convicções sobre () procedimento inadequado e indigno do Parlament8lr sob
julgamento. Não podemos pennitir que se mamenha
e se expanda asse tipo de comportamento.
Com essas considerações,. expresso a posição da bancada do Partido dos Trabalhadores, favorável à cassação do mandato do Deputado Sérgio Naya.
O SR. ASDRÚ8AL BENTES (BIocoIPMOB - PA.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, s,aa /9 SIS.
Deputados, na semana passada estiveram no Estado
do Pani o Ministro da Justiça, Renan Calheiros; o
Ministro de Política .Fundiária, Raul JungmBlnn; o
Presidente do In<;ra, Milton Sefigman, e o Diretor da
Potfcia Federal, VICente Chelotti, para discutirem
com os Prefeitos das regiões sul e sudeste do Estado, com representantes de associações, SindÕClltos,
movimentos .sociais, enfim, com toda a comunidade,
medidas para minimizar o grave conflito que envolve
aquela .região, afugentando os investimentos, invia-
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bilizando a atividade produtiva e colocando em sério risco até mesmo as ações em favor da refonna agrária
Apesar de manifestações contrárias por parte
de alguns setores da imprensa e até mesmo de determinados segmentos desta Casa, o povo sul-paraense entende que a visita daquelas autoridades à
região foi válida e que as medidas por elas adotadas
vêm ao encontro dos anseios da população.
Afinal, Sr. Presidente, como implementar a reforma agrária se o campo está transformado num
campo de batalha? Como podem trabalhar os técnicos do Incra, se não têm segurança para adentrar as propriedades e fazer as indispensáveis vistorias? Como acreditar num processo de reforma
agrária em que líderes de determinados rnovimentos são invasores contumazes de propriedades
produtivas, o que está ocorrendo agora no sul do
Pará, e pobres cidadãos, acreditando em vãs promessas, seguem aqueles líderes e, muitas vezes,
encontram o confronto, a violência, o conflito e até
mesmo a morte?
Sr. Presidente, cremos que a reforma agrária
não é uma atividade policialesca, mas no sul do
Pará, para ser implantada, precisa de segurança.
Todos nós desejamos, queremos, almejamos a reforma agrária, mas dentro da lei, da ordem e segundo os ditames da Justiça.. Uma reforma agrária cujo
passo inicial é a violência, que se perpetua com a invasão de propriedades produtivas, anunciada inclusive antecipadamente, necessita da intervenção policial para deter esses cidadãos e aplicar-lhes a lei.
Assim como a reforma agrária é uma necessidade, é
também imperioso que se respeite a propriedade
produtiva, porque, do contrário, não haveria necessidade da sua incfusão no texto constitucional.
Sr. Presidente, são válidas as medidas adotadas pelos SIS. Ministros naquela região. Teremos a
primeira Vara Agrária na Amazônia para agilizar a
solução dos conflitos, assim como a presença mais
efetiva, quando necessária, das Forças Armadas
para preservar a ordem pública, já que o Estado se
mostra impotente para fazê-Jo. Aumentou-se, portanto, o efetivo da Polícia Federal, não apenas para
ações de reforma agrária, mas também para o combate ao narcotráfico, ao tráfico de armas, a fim de
evitar os confiitos que naquela região hoje são, digamos assim, cotidianos. Essa situação afugenta os
que querem trabalhar, atemoriza as famílias; impede
que o trabalhador saia de sua casa para trabalhar,
porque, na verdade, ele precisa voltar para casa
com a certeza de que vai encontrar sua família tranqüila e em paz.
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Sr. Presidente, quero parabenizar os Srs. Ministros pelas ações implementadas no sul do Pará,
pois estou certo de que elas irão dar segurança para
a implementação da refonna agrária.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
o meu pronunciamento de hoje visa contestar declarações do Líder do Governo, Deputado Aécio Neves.
Disse S.
que discutir salário mínimo é coisa de
megalomaníaco, dando a entender que este Parlamentar, que traz ao debate, às vésperas do 12 de
maio, uma questão do interesse de 50 milhões de
brasileiros, precisa de um psiquiatra.
Ora, Sr. Presidente, no meu entendimento, ao
psiquiatra deveria ir o Deputado Aécio Neves, que
quer que o povo brasileiro -engula- que um salário
mínimo de 130 reais é o ideal. Todos nós sabemos
que esse valor não é suficiente para pagar um alugueI!
E digo mais a S. EX-: não debata essa questão
em jornais sem a presença deste Parlamentar. Se
S.Exa. quer, de fato, discutir o salário mínimo, aceite
minha proposta. Minha intenção é que esta Casa delibere sobre o requerimento de urgência urgentíssima que apresentei à Mesa, não em ano de eleição,
como sugere o Deputado, pois o fjz há mais de um
ano. Quero que esse debate aconteça neste plenário, para vermos quem está com a razão sobre a situação do povo brasileiro, mas com base em dados,
em estatísticas , não com ofensas de caráter pes-

ex-

soal.
Gostaria que o Deputado Aécio Neves - espero que me esteja ouvindo neste momento - dissesse
se acha que alguém vive com dignidade neste País
com R$120,00 ou R$13O,OO, o que equivale a cerca
de 112 dólares. Se este Deputado tem algum desvio
psiquiátrico, pergunto se a Comissão de Direitos Humanos dos Estados Unidos também o tem, pois foi o
relatório daquela Comissão que denunciou o Brasil
em função do salário aviltante que paga aos trabalhadores. É considerado o País do dumplng social.
Não quero fazer este debate sem a presença
dos Parfamentares da base governista, que fogem
do debate, uma vez que estão tentando de todas as
formas evitar que até o requerimento seja colocado
em votação.
Nesse sentido, apelo mais uma vez para a
Mesa - já o fiz a V. ExA, Sr. Presidente - no sentido
de que se cumpra o Regimento Intemo d" Casa,
pois este me protege. O meu é o requerimento de
urgência urgentíssima mais antigo eiltr~ os a[lr~:sen-
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tados à Casa e mereceu cerca de quatrocentas assinaturas, quando eram necessárias 257 - apesar das
impugnadas, ainda há bem mais do que o número
necessário para que a matéria seja submetida a
voto.
Se a base do Governo entende que o salário
mínimo de aproximadamente 200 dólares - proponho 208 reais - é muito, vamos debater aqui no pienário. Vamos deixar o povo brasileiro assistir aos debates e se pronunciar sobre o assunto. Cada um
vote como quiser. O momento de votar é agora. Por
isso, mais uma vez apelo para V. EX- no. sentido de
que esse requerimento de urgência urgentíssima
seja incluído na pauta. Não há como deixar de fazêlo.
O Regimento Interno me oferece todas as condições para que exija isso. Estou esperando que o
Deputado Michel Temer faça essa comunicação ao
Colégio de Líderes. Eu mesmo não estou consultando
o Colégio de Líderes, porque não preciso fazê-lo
para que o projeto seja incluído na pauta.
Esse requerimento está na Casa há mais de
um ano. Conseqüentemente, a Casa terá de deliberar e o Deputado terá de deixar, cravado no painel, o
seu nome, mostrando para o povo brasileiro se aceita ou não o reajuste do salário mínimo.
Sr. Presidente, repito aqui o que tenho dito lá
fora: esta Casa, por ocasião da reforma administrativa, garantiu o piso de 12.720 reais - este é o piso
mínimo - para a cúpula dos Três Poderes. Ah, isso
podem! Agora, aumentar o salário mínimo para duzentos dólares não podem.
Não quero aprofundar o debate sobre o mérito
da matéria, mas devo dizer que o salário mínimo na
era de Fernando Henrique Cardoso é o menor de todos os tempos. Hoje, ele vale 20% do que valia em
194O! É bem menor do que valia, inclusive, na era
Collor.
Espero que essa matéria seja brevemente debatida neste plenário. Quem quiser que vote contra
ou apresente uma outra proposta. Todavia, esta
Casa não t>ode se esconder, mais uma vez, detrás
de uma medida provisória.
O que o Governo quer? Não vota o requerimento - estamos sabendo disso - e anuncia, na próxima semana, via medida provisória, que o salário
mínimo vai continuar congelado. E ninguém delibera.
Há dois anos que esta Casa não discute essa matéria. Não discutiu em 1996, não discutiu em 1997 e
está-se omitindo de deliberar em 1998.
O que estou pedindo a V. EX- - e estou fazendo quase uma exigência - é que o Congresso Nacio-
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nal delibere a favor ou contra. Se acham que 208
reais é muito, proponham 150 reais. O que não podemos aceitar é uma postura covarde, e essa tem
sido a postura do Deputado Aécio Neves. Não quer
S.Exa. comprometer-se com as bases; conseqüentemente, omite-se do debate da matéria e retim sua
base para que a matéria não seja votada nestE! ple-
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Quero ver o debate aqui no plenário. Vamos
ver quem é quem. Desafio mais uma vez o Deputado Aécio Neves, líder do PSDB, para que venha à
tribuna debater conosco o salário mínimo. Vamos
ver, então, se S. EX- prova à sociedade brasileira
que é coisa de louco querer um salário mínimo - é o
que S. EX- está dizendo - de mais de 130 reais. Se
o Deputado diz que é coisa de louco propor um salário mínimo de 200 reais, eu digo que é coisa de retardado achar que com 130 reais o povo brasileiro
vai viver com dignidade.
Outro assunto me traz à tribuna. Qu~. fazer
o registro de uma carta publicada no jornal Correio
Brazlliense, edição de 13 de abril de 1998, na seção
de opinião dos leitores, página 10, que o leitor leon
Frejda Szklarowsky escreveu para corrigir eno muito
freqüente divulgado pelos meios de comunicação
quando fazem referência à legislação anti-racista.
É comum.encontrarmos ainda referência à lei
Afonso Arinos, que tratava o preconceito raciaIJ como
um delito menor, uma contravenção penal, e foi revogada pela Constituição de 1988, que criminalizou
o racismo, um crime contra a humanidade da pessoa, portanto, um crime de lesa-humanidade.
Dez anos depois, a mídia ail')da faz referência
à lei Afonso Arinos, em detrimento da legislaç.ão em
vigor: a lei 7.716189, a lei Ca6; e a lei 9.459/97,
originada de projeto de iniciativa nossa.
O leitor do Correio Braziliense se expressou
de forma muito apropriada:

mes de que trata. Esse diploma legal, aliás,
mereceria ampla divulgação, dada a relevância dos bens protegidos.
Queremos deixar registrado o esclarecimento
desse cidadão, que bem exerce a sua cidadania
contribuindo para corrigir graves equívocos de informação. Muito bem disse o Sr. leon Frejda Szklarowsky que, pela relevância do bem protegido, a dignidade de seres humanos, a legislação anti-racista
mereceria uma ampla divulgação.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Esta
Presidência quer transmitir ao eminente e combativo
Deputado Paulo Paim que a necessidade de se colocar em pauta o requerimento trazido à colação por
V. Ex- na semana passada foi transmitida por este
Deputado, no exercício da Presidência, ao Presidente da Casa. Reiteramos que nos comprometemos
hoje a ratificar o pleito de V. EX- Esta é a função da
Câmara dos Deputados: legislar, e não ser surrupiada na sua competência constitucional com o envio
incessante das malsinadas medidas provis6rias.
V. Ex. está cheio de razão. Afinal, esta Casa tem o
poder legiferante.
. Esta Presidência fará chegar ao eminente Presidente desta Casa, Deputado Michel Temer, a sua
preocupação que, aliás, é a preocupação de todos
nós. Se há algo neste País hoje que nos macula profundamente é o desel1lP.rego e os tJaixos salários
dos trabalhadores.
O SR. PAULO PAIM _ Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem a
palavra o Deputado Colbert Martins.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS _ BA. Sem
revisão do orador.) _ Sr. Presidente, srU e Srs.
Deputados, vou tratar de dois assuntos. O primeiro
diz respeito à Bahia. Apelamos para a Comissão Externa,

Há que se esclarecer, todavi.a, que
essa lei de Contravenções Penais, sumamente branda, foi, em boa hora, de há muito
revogada pela Lei n° 7.716/89. A Lei n°
9.459, de 13 de maio de 1997, define os crimeS resultantes não s6 de preconceito de
raça ou de cor, mas, também, de etnia, religião ou procedência nacional.
Há uma diferença brutal entre a revogada lei de Contravenções Penais e a vigente, porquanto esta qualifica os crimes
acima referidos e impõe penas severas, de
reclusão e multa, mais rigorosas, conquanto,
a meu ver, ainda diminutas, em face dos cri-

constituída na semana passada para tratar dos problemas relativos à seca no Nordeste, no sentido de
se fazer presente na Bahia.
A região de lreeê, Sr. Presidente, neste momento apresenta situação extremamente grave com
relação à sobrevivência de pessoas. Não falo mais
na perda da safra ou de animais. Muito pelo contrário, falo da sobrevivência de homens, mulheres e
crianças. Essa dificuldade é extremamente grande
também na região de Feira de Santana, onde o estado de emergência vigora há muito mais de trinta
dias. A situação é mais grave em lrecê, onde já foi
decretado o estado de calamidade púbUca em razão
do alcance da seca.

nário.
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Quero -ressaltar que a seca atinge setores
específicos dó Nordeste brasileiro. Não temos seca
em todas as regiões do Nordeste. Por isso mesmo o
nosso desafio é muito maior. Temos de entender
que há regiões específicas que merecem atenção
especial.
No oeste da Bahia, por exemplo, as ehuvas
caem em quantidade relativamente nonnal. O sul e o
sudoeste baianos também não enfrentam maiores
dificuldades. Contudo, lrecê e grande parte da re-gião de Feira de Santana, assim como outras áreas
do Nordeste brasileiro, precisam receber neste momento a ajuda importante e necessária do Governo
Federal e também dos Governos dos Estado. Essas
ações são absolutamente indispensáveis e inadiáveis,
poIQue, repito, a seca não atinge apenas a safra, mas
a sobrevivência de milhares de pessoas. Infelizmente
o Govemo baiano vive voltado para o litoral. Sua
grande preocupação são as ações que se dão em
volta de Salvador, enquanto mais de 10 milhões de
baianos no interior estão abandonados por causa da
omissão deste Governo. É o que vem ocorrendo
neste momento em lrecê, maior produtora de feijão
de todo o interior baiano.
O nosso apelo é para que no roteiro da Cornissão Externa da Câmara dos Deputados, que trata da
questão da seca no Nordeste, seja incluída tanto a
região de Feira de santana quanto a de lrecê.
Sr. Presidente, o segundo assunto é exatamente a pauta do dia de hoje.
Nós, do PPS, temos entendimento claro sobre
esse terna. A votação de hoje será secreta. A discussão é sobre o comportamento de um dos membros desta Casa. Ninguém vai identificar no painel
quem votou contra, quem votou a favor. Ninguém
identificará no painel quem teve beneffcios em voar
em jatinhos ou morar ern casas de Deputados, cedidas por vários motivos. Não há como, então, se
identifICar no painel quem vota de uma fonna ou de
outra.
O que acontecerá aqui, no dia de hoje, será o
julgamento desta Casa. A sociedade vai poder avaliar como esta Casa se comporta quando há uma
acusação pública que precisa ser por ata resolvida.
Portanto, temos consciência de que o Congresso Nacional será julgado hoje, mais especificamente
a Câmara dos Deputados. Entendemos isso com
muita clareza. E o PPS se posiciona com muita nitidez, com muita tranqüilidade, com muita objetividade
a favor do Parlamento brasileiro.
Não entendemos o -quanto pior melhor-. Não
compreendemos por que precisamos, neste momento,
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sacrificar ainda mais o que já é sacrifício em relação
ao Poder Legislativo. Temos de dar demonstração
de absoluta tranqüilidade em relação à posição que
deveremos assumir, não apenas no caso de hoje,
porque não vamos admitir também que a mesma
divulgação de mídia utilizada no caso do Deputado
Sérgio Naya para o Brasil inteiro seja diferente do
que aconteceu aqui na TV Câmara. Querer resolver
um problema hoje para esconder outros debaixo do
tapete servirá apenas para denegrir ainda mais a
imagem desta Casa.
Não entendemos que hoje se resolva questão
tão importante para o Brasil, e se deixe de lado, no
esquecimento, outra, como foi aquela demonstração
do que aconteceu em relação ao voto, a planta da
democracia. Tomara que não seja entendida dessa
mesma fonna, porque, Sr. Presidente, estaremos
também aqui para denunciar. Se isso efetivamente
vier a ocorrer, e é o que circula por aí, que se resoIve a situação hoje e se passa a mão na cabeça daí
por diante, estaremos também prontos para denuneiar. O PPS tem posição muito clara a favor do
Parlamento e da verdade no Brasil.
Era o que tinha a dizer.
O SR. EURrPEDES MIRANDA (BIocoJPOT _
RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
e
Srs. Deputados, gostaria de deixar registrado nos
Anais desta Casa documento do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Urbanas de Rondtmia,
que denuncia a ocorrência de demissões na EJetronorte e Caron.
Eis a íntegra do documento;

s.-

Preocupado com a onda neoIiberal de
desemprego reinante em nosso País,. que
jogou roo olho da rua, só em 1997, nada manos do que seis milhões de trabalhadores de
diversos setores da economia, com reflexos
evidentes na sociedade brasileira, a direção
desta entidade vem solicitar de V.
o que
segue:
.) Que denuncie nesta Casa de leis federais, na imprensa nacional, no Ministério
Público do Trabalho, bem como em outros
fóruns de vigilância pública federais, o processo de demissões por que passam os funcionários da Eletronorte e Centrais Elétricas
de Rondônia (CERON), fato este que vem
criando um clima de terrorismo, com iminências de tragédias irreparáveis no. Estado de
Rondônia. Feita a solicitação, passamos a
expor os fatos:

ex-
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A Ceron, firme do propósito de emmgar
Ante o ey-posto, ratificamos nossa soliseu quadro de trabalhadores e tomar a emcitação, cujo intuito é garantir, não apenas
presa mais atrativa para a privatização, já
os direitos dos que foram e estão sendo dedemitiu mais de 300 funcionários, a· maioria
mitidos, mas, sobretudo, impedir que a partir
deles com lesões por esforço repetitivos,
deste momento, abra-se o precedente para
que ocorram desmandos, perseguições e inhanseníase, dependência química, problemas auditivos e outras doenças profissiojustiças contra os trabalhadores.
nais. São pessoas que dedicaram mais de
Enfim, visa impedir que se instale um
12 anos de serviços à empresa, têm entre
verdadeiro terrorismo contra qualquer trabaIhador que pleiteie ou venha pleitear seus didois a cinco filhos e com responsabilidades:
reitos fia Justiça, caso necessitem utili:zar
familiares. As demissões, além de resutlsr
no aumento de problemas sociais como o
tais direitos jurídicos e de reconhecimento
desemprego, contribui para elevar proble
da sua cidadania.
mas técnicos, como as constantes interrupAtenciosamente, R@imundo Marcdli:»
ções de geração, transmissão e distribuição
f. FQm8n~:;aD- Presidente
de energia elétrica à população rondonienss
Gostaria, Sr. Presidente, além de deixar regisem geral (consumidores, microempre...~rios,
trado na íntegra o documento que acabo de ler, que
profissionais autônomos, etc.) que vêm seo mesmo fosse divulgado no programa A Voz. do
frendo com os prejuíz.os causados pelos
Brasil e no jornal da Casa.
desligamentos e a conseqüente demora no
O ~FJ. ~RESft[llElI~TE (Joaé Maurício) - V. EW
restabelecimento do sistema
sem atendido nos lermos regimentais.
A Eletronorte, também com o mesmo
O $R. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce~
propósito da Ceron, tomou, neste primeiro
do El palavra à eminente Deputada Jandira Feghali.
momento, e de forma irresponsável, a deci~
(),. SiM. JAf11J71Wc,I, FEGHCl.U (PCdoB - RJ.) _
são de demitir empregados que têm açóe5
Sr. Presidente, wenho à tribuna eJqlressaF a minha
na Justiça, nas várias instâncias. Com isto,
opinião sobre ~ pauta de hoje da Câmara dos Deputados, que em muito ultrapassa o futuro de um mana empresa encontrou uma maneira audaciodato parlamentar, porque, na verdade, tem um signisa de diminuir seu passivo trabalhista, visan00 a sua privatização. Senão, vejamos:
ficado de E'Jtí~'3ima relevância para a demnt:facia
brasileira.
Todos aqueles. que têm ações na Justiça Trabalhista estão sendo conYidadoa (eoQuero, no entanto, antes de entrar especificatenda-se coagidos) a negociar, com deftator
mente nssoo assunto, deiy.ar aqui um registro muito
clBfo no sentido de que, para o Partido Comunista
inferior a 60%. Casos evidentes são os dos
dirigentes sindicais Eronildes José de Jesus,
do Brasil, (! história das cassações neste País é muito traumática.
Lorinaldo Tagua de Freitas, José Gilson
Queirós Silva, EdYaldo Vargas Tito e lui~
O Partido Comunista do Brasil vivenciou um
"Gonzaga Melo.
período muito difícil de restrição democrática neste
Esta estratégia, além de causar danoo
País e sabe muito uem o signtlicado da cassação de
. econômicos, provoca prejuh:os jurídicos,
mandato parlamentar. Afinal, toda a sua bancada
constitucionais e rnorr.tis aos trabalhadores
parlamentar foi cassada no Governo Dutra. Viveu
pela forma coercitiva de cnegar;iar ou ir para
mais de quarenta anos, depois disso, na c1andestinio olho da rua".
dada. Antes disso, desde a sua fundação, em 1922,
Toda essa arbitrariedade fere direitostambám esteve na clandestinidade.
cónstitucionais, trabalhistas e humanos, enPortanto, o sentido da liberdade, do exercício
. . - tre oUtros; já que não se trata de negct:iar,
demccrotico, do er:ercício da opinião política, do
mâs cOncordar em ser demitido, mesmo tenem:m::ício do 'foto são coisas muito caras ao Partido
. do direitos.
Comunista do Brasil . Por tal motivo, consideramos
A impessoalidade de atos administratique ti. c~ssação d9 um mandato outorgado pela von. ','vos nas ~mpresas de capital misto da admj..
tade popular não p'lJ'deria ser abjeto de deliberação
.nistração direta e de autarquias, tm: parte da
por esta Carra CB.$(J treta&l8 de Eltos, palavras e vota.} no eEercício demO'Crátfro do mandato parlamen: , ,máxima de administrar empresas direta ou
tar.
indiretamente controladas pelo Governo.
o
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Entretanto, Sr. Presidente, esta triste história
de restrição democrática no Brasil nada tem a ver
com a pauta de cassação que hoje temos a enfrentar neste plenário. O que estamos enfrentando desde a CPI do Orçamento, desde o impeachment e
agora na proposta de cassação do Deputado Sérgio
Naya - e, espero, nas decisões sobre os outros crimes cometidos contra este Parlamento, dos processos em andamento contra outros Parlamentares que
ainda estão transitando nas Comissões -, é um processo onde nos é exigido um posicionamento muito
claro e explícito a favor da cassação.
Não se trata aqui da restrição do direito ao
voto, da restrição do direito político, mas de punirmos um Parlamentar que viola a democracia, que
viola a ética do exercício parlamentar, que viola a
respeitabilidade e a boa-fé popular. que viola o voto
consciente da população, que se utiliza de um mandato Parlamentar para estabelecer relações promíscuas com o Poder Público, que se utiliza de um
mandato Parlamentar para substituir a assinatura de
autoridades, para realizar contrabandos, para fazer
clientefismo nos Municípios a fim de manter a sua
reeleição e garantir um instrumento de enriquecimento ilícito do próprio Parlamentar.
O que estamos discutindo aqui é a necessidade de permitirmos que a Justiça possa atuar sobre
o Deputado Sérgio Naya para que ele possa pagar pelos assassinatos cometidos na cidade do
Rio de Janeiro e a perda do patrimônio de tantas
famílias.
O que hoje estamos debatendo aqui é a perda
de um mandato Parlamentar que não tem servido à
sociedade, e, na verdade, tem sido instrumento usado contra ela e contra este Parlamento.
Sr. Presidente, não posso deixar de registrar
que as práticas políticas do Governo Fernando Henrique Cardoso, as relações fisiológicas do "torna lá
dá cá-, das negociatas do balcão de negócios camandado pelo próprio Presidente da República,
além de desrespeitar e amesquinhar esta Casa, permitem o desenvolvimento de parlamentares que
usam, como sua, a coisa pública, transformam em
interesse meramente particular, o que deveria ser de
interesse público.
Preocupa-me o fato de que podemos perceber
que a tática por muitos utilizada, hoje, é a da ausência, de tentar fazer com que os Parlamentares aqui
não cheguem, o que signifteará a não cassação.
A possível falta de resposta da Câmara dos
Deputados a este problema é uma questão de grande vulto e gravidade. Significa, na verdade, a des-
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moralização do Parlamento brasileiro; signifteará calocar em risco a democracia brasileira; significará
denegrir ainda mais esta Instituição, que já está em
penúltimo ou em último lugar na credibilidade popular.
E a falta de credibilidade do Parlamento se dá
por essas razões, mas não só por isso. Ocorre também devido aos sucessivos votos contra o povo deste País: o voto contra um salário mínimo correto, o
voto a favor da quebra do patrimônio público, o voto
a favor de uma reforma da Previdência contrária aos
interesses dos aposentados e pensionistas, o voto a
favor de uma reforma administrativa que desmonta o
Estado brasileiro. É por tudo isso que o Parlamento
fica desmoralizado. Além de votar contm o povo,
nem sempre responde aos fatos que atingem a imagem do Parlamento brasileiro.
Portanto, como representante do Estado do
Rio de Janeiro, e, muito mais do que isso, como
membro da bancada do Partido Comunista do Brasil
e corno uma parlamentar que respeita esta Instituição e a democracia brasileira, quero posicionar-me
no sentido de que esta Casa precisa responder ao
problema cassando o Deputado Sérgio Naya.
Desejo que esta cassação não signifique a falta de apuração de fatos relativos a outros Parlamentares que também violaram e continuam violando a
imagem e a estrutura do Parlamento brasileiro, devendo ser seguida da devida punição.
No mais, Sr. Presidente, espero que haja quorum para que votemos a cassação do Deputado
Sérgio Naya, que não só precisa ser punido pela falta de decoro, pela violação do voto e da democracia
brasileira, mas também S. Exa. deve ser imediatamente liberado para pagar nos tribunais e na cadeia
pelo assassinato de sete pessoas do Estado do Rio
de Janeiro e pela destruição do patrimônio de muitas
fammas.
O SR. ARMANDO ABrUO (BIocoIPMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Depu·
tados, tivemos oportunidade de registrar ontem nos
Anais da Casa que a Paraíba está em prantos, em
função da morte de seu maior líder, o Senador Humberto Lucena, que durante 47 anos ocupou várias
funções na vida pública. Inclusive, morreu pobre.
Esse é o maior indicador do seu compromisso com a
vida pública. Registramos também que, em virtude
dessa perda, o PMDB está menor.
Mas o principal assunto a discutir e denunciar é
a seca que afeta nosso Estado. Na semana passada, visitamos vários Municípios e tivemos oportunidade de participar de reuniões e encontros. Em to-
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dos esses acontecimentos, o assunto principal eram
os efeitos danosos da seca verde que se instalou no
Nordeste, principalmente no meu Estado, a Paraíba.
Em dois Municípios, precisamente em Santana
dos Garrotes e Nova Olinda, tivemos a infeliz oportunidade de assistir à invasão de feiras. Várias pessoas famintas, principalmente ruralistas, invadiram
feiras. Para espanto nosso, também escolas públicas e creches foram invadidas, exatamente porque
nesses estabelecimentos estavam armazenadas a
merenda escolar e a alimentação das crianças que
freqüentam creches.
Sr. Presidente, tivemos a oportunidade de discutir o assunto com o Governador do Estado, José
Maranhão. De pronto, S.
autorizou a abertura de
inscrição para formação de uma frente de emergência e ontem, acompanhado dos Governadores do
Rio Grande do Norte, do Ceará e de Pernambuco,
se reuniu em audiência com o Sr. Presidente da República, oportunidade em que foi apresentado o quadro negro em que hoje se encontra o Nordeste.
Fazemos questão de registrar essa situação,
de apresentar esse quadro, para requerer ao Governo
Federal a liberação de recursos por intermédio da
Secretaria de Políticas Regionais, a fim de que o
Governo do Estado tenha condições para enfrentar
a fome que hoje desafia o povo da Paraíba.
Fica, portanto, registrada nossa preocupação,
nossa inquietação e até revolta pela falta de nolução
para o entrentamento dos efeitos danosos da seca,
que se alastra em nosso Estado.
a SR. ARUNDO CHINAGUA (PT - SIP. sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrIl e Srs. Deputados, o Presidente da República, por intennédio
do Ministro da Educação, fez campanha maciça nos
órgãos de comunicação defendendo a tese: "toda
criança na escola-. Defendeu na propaganda, mas
não cumpriu na prática.

ex-

Ocorre que na zona sul de São Paulo, num
bairro de nome Capela do Socorro, um diretor de escola, o Prat. Carlos Gianazzi, entendeu que o Presidente defendia para valer aquela tese e ousou matricular cerca de seiscentas crianças de 11 à 61 série
além das duas mil vagas existentes em sua escola.
Buscou então o auxílio de autoridades, comerciantes, empresários e até de igrejas, mas não conseguiu resolver o problema desses seiscentos alunos.
O Ministro da Educação e do Desporto, Paulo Renato Souza, prometeu ceder dois prédios, sem utilização, de propriedade do INSS. Prometeu mas não
entregou.
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Depois de muita luta do diretor, dos professores e de pais de alunos, conseguiram um salão - tui
visitá-lo ontem - e ali inauguraram uma sala de aula
cujo nome simbólico é Sala de Aula Chico Buarque
de Holanda Cumprimentamos o Diretor, os protessores, os alunos e seus pais pela luta, pela mobilização e pela vitória parcial.
Sr. Presidente, aproveitamQs a oportunidade
para denunciar este Governo, que já foi definido
como um governo que acaba quando se desliga a
televisão: ao término da propaganda, constata-se o
descaso para com a saúde e a educação públicas,
para com a questão do emprego, enfim, para com
todas as condições básicas à dignidade da população.
A atitude do Ministro é coerente com este
Governo do faz-de-conta, que somente não age
assim quando defende seus próprios interesses.
Dessa atitude do Governo resultam a já famosa
compra de votos para reeleição, as seguidas medidas
para proteger seus pares e uma operação permanente
para impedir a instalação de cp, na Câmara dos
Deputados e no Congresso Nacional.
Além do mais, na cidade de São Paulo, maior
cidade da América latina, já se chegou ao absurdo
de fazer rodízios em escolas públicas. A Secretaria
Estadual do Governo Mário Covas fechou inúmeras
escolas, o que resultou na demissão de cerca de
trinta mil professores.
Na zona sul de São Paulo, dez mil crianças,
em idade escolar, estão fora das escolas. Há escolas em que turmas têm aula às segundas-feiras, mas
não às terças-feiras, porque nesse dia vem outra tur-

ma.
Portanto, ao mesmo tempo em que parabenizamos diretor, professores e pais de alunos, estamos também denunciando o Governo Federal, porque só faz propaganda, e o Govemo Estadual, porque busca economizar verba fechando escolas, deixando, somente em um bairro da Capital, dez mil
crianças fora das escolas.
Gostaríamos de ouvir dos Deputados da base
governista, dos Líderes de partidos da base governista, sobre o programa emergencial voltado para
essa questão, para não comprometer irremediavelmente essas crianças que não podem se matricular
na primeira até a oitava série, com conseqüências
que todos sabemos: não poderão se preparar em
tempo hábil, e esse contingente de milhões de j0vens e adolescentes, não podendo freqüentar a escola, ainda assistem a essa propaganda enganosa

09970 Quinta-feira 16

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

que tem como claro objetivo reeleger o Presidente
da República
O Presidente da República vem sendo caracterizado como o -Exterminador do Futuf'Q;, e com razão., porque S. Ex4 tira a possibilidade de trabalho
de milhões de brasileiros, tira a possibilidade de estudo de outros milhões e vende as estatais brasileiras, fazendo com que o Governo atenda somente
aos interesses dos grandes conglomerados econõmicos.
Concluindo, Sr. Presidente, SPII e Srs. Deputados, estamos exigindo que o Governo comece por
resolver as greves das universidades federais e, ao
mesmo tempo, resolva o problema das matrículas de
alunos carentes.
O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, S'- e Srs. Deputados,
a revista Veja desta semana publica, nas páginas
amarelas, entrevista com o novo Ministro do Traba·
lho. O novo Ministro do Trabalho é um Doutor fonna·
do em universidades americanas, um cidadão dito
qualificado e experiente, e se diz um técnico.
Esse mesmo Ministro toma posse dizendo que
não há desemprego no Brasil, embora todas as esta·
tísticas estejam mostrando o maior índice de desemprego que o País já teve: 17,2% de desempregados,
segundo a Fundação Seade-Dieese. Na Grande São
Paulo, são 1 milhão e 500 mil desempregados, mas
«) Ministro não vê desemprego.
Aliás, as suas duas maiores preocupações, na
entrevista, são a necessidade de quebrar com a im.
possibilidade de o patrão negociar com os trabalhadores, negociar o desemprego. Possivelmente o Ministro deve ser um célere apoiador do chamado contrato temporário de trabalho ou contrato por tempo
determinado, que desonera o capital e, evidentemente, escraviza o trabalhador, porque fica sem direitos. Para o Ministro isso é modernidade.
Mas o pior mesmo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, está no miolo da entrevista. É sobre a sensibiIidade desse cidadão, tocador de guitarra e amigo
pessoal do Sr. Gustavo Franco, que falou ainda outro dia que o Barnerindus custou mais 1 bilhão do
que ele penSava ao Proer.-Mas o que fazer? Paciêncial-, disse Gustavo Franco. Pois este amigo
dele, perguntado pelo 'repórter se o desemprego era
um drama, respondeu: -O desemprego não é um
drama. E no desemprego é possível mexer. O pm.
blema do drama é a pobreza.Perguntado se já havia ficado desempregado
alguma vez, S. Ex4 disse que não e que também não
conhecia ninguém que tinha ficado desempregado,
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nem da sua família nem das suas pessoas próximas.
O repórter perguntou-lhe, então, por que ele achava
que o desemprego não era um drama, se ele nunca
sentiu na carne o desemprego ou ficou perto dele. S.
Exa. disse, então, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
imaginem: -Sou um técnico, mas sempre vi a questão do desemprego na sua dimensão humana.
. Quando vejo um menino de rua pedindo esmola tenho a experiência cotidiana da compaixão.- De
modo que agora as respostas ao deseffi9ft!QO no
Brasil estão dependendo da compaixão do Ministro
do Trabalho.
S. Ex- também diz que o Presidente da República e a Primeira Dama são pessoas sensíveis e
que têm compaixão daqueles que enfrentam o desemprego.
Este é o Governo que estamos tendo que bancar para o Brasil! Não é só a mediocridade, é mais
do que isso: é a perversidade das declarações de
pessoas que se dizem técnicas e que acham o Brasil
um país muito criativo, pois quando não há empft!QO,
numa fila de carros aparece sempre alguém para
vender um refrigerante. Ora, isso é resposta ao desemprego no Brasil? Isso é criatividade?
Sr. Presidente e Srs. Deputados, estamos chegando ao limite: depois de um Ministro da Justiça
que se benefICia da impunidade peta sua ação no
Governo Collor e que está ligado a todas as transa·
ções irregulares em Alagoas, temos um Ministro do
Trabalho que se diz um técnico e que tem compai·
xão dos desempregados, mas diz também que não
há desemprego no Brasil. Então, não precisa nem
ter compaixão!
Precisamos no Brasil de gente que enfrente a
política industrial e agrícola, para que haja geração
de empregos de verdade, e não de um Ministro do
Trabalho como esse, que deveria pedir demissão
imediatamente.
O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
semana passada veio ao plenário projeto de minha
autoria - Projeto n2 2.021, de 1991 - que introduz a
política de medicamentos genéricos no Brasil. De
acordo com a Liderança do Governo, aceitamos
adiar a sua votação para a próxima semana.
Estou sabendo que o Ministério da Fazenda e
o Ministério da saúde têm promovido reuniões para
fazer uma contraproposta ao substitutivo, para que
os Deputados da Comissão de Seguridade Social e
Família e de outras Comissões que apreciaram esc~
projeto possam trazê-Io ao plenário e aprová-lo ainda este ano.
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Quero insistir neste projeto de medicamento
genérico, alertando aos Deputados para o fa~o de
que o apresentei - repito - em 1991 e que já foi
aprovado em quatro Comissões. Foram quatro votações: Comissão de Seguridade Social e Família, Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, Comissão de Economia, Indústria e Comércio. O parecer da Comissão de Economia, Indústria e Comércio voltou à Comissão de Seguridade
Social, onde foi reapreciado e está pendente apenas
do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
de Redação, onde está estacionado há mais de um
ano. Por isso, o pedido de urgência foi feito, para
apressar essa votação.

de Seguridade Social e Família e de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. Espero que possamos introduzir essa política de medicamento genérico, que é uma recomendação da Organização
Mundial de Saúde e que vai baratear os preços dos
medicamentos no Brasil o mais rapidamente possível.
Estou aqui com a publicação da Fundação Oswaldo Cruz, que trata exatamente desse assunto.
Tenho uma reportagem da Fundação Oswaldo Cruz
insistindo na tese de que a introdução da política de
medicamentos genéricos no Brasil trará para o consumidor, para o usuário, no mínimo, um barateamento de 30% nos medicamentos.

Lembro aos Srs. Deputados que venda do medicamento genérico tem resumo de nome científico,
dispensando, assim, maciços investimentos em propaganda, em marketing, que, pelas análises das
contas dos laboratórios, importam em gastos de
mais de 35% do faturamento dessas empresas. Isso
pennite que em outros países onde já existe algum
tipo de política referente à venda de medicamentos
genéricos haja uma economia de cerca de 35% dos
preços desses produtos que são essenciais, principalmente para os mais velhos, para os doentes crônicos que dependem de medicamento de USQ continuado.

Insisto na urgência de votarmos o projeto de
medicamentos genéricos. A tentativa de o Governo
Itamar viabilizar essa política, em 1993, por decreto,
encontrou resistência na Justiça, o que até hoje não
possibilitou que o Ministério da Saúde pudesse imo
plantá-Ia. Portanto, agora a decisão está com os
Deputados. Espero que o Ministério da Saúde de~
senvolva uma política de medicamentos genéricos
no Brasil.

Isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece em vários países da Europa e em vários países
do Terceiro Mundo, porque é uma recomendação da
Organização Mundial de Saúde a venda do medicamento pelo nome genérico. É um procedimemo mais
seguro, mais barato e propicia uma maior concorrência, inclusive com maior transparência entre os 1aboratórios, porque o medicamento não é mais escondido atrás de uma marca de fantasia, que falsamente
o diferencia de produtos de outros laboratórios, feitos com o mesmo sal, com a mesma origem, mas
com preços diferentes.
O nome genérico vai pennitir uma prescrição
com mais segurança pelos fannacêuticos, médicos e
enfermeiras, além de pennitir que o consumidor possa escolher entre produtos com o mesmo sal e a
mesma qualidade, mas com preços diferentes, estimulando a concorrência entre os laboratórios.
Portanto, insisto que a liderança do Govemo e
o Poder Executivo, por parte dos Ministérios da Saúde e da Economia, cheguem rápido a um acordo no
seu campo, para possibilitar uma discussão com os
relatores, principalmente com os Deputados Fábio
Feldmann e Sergio Arouca, que foram Relatores e
que conseguiram aprovar pareceres nas Comissão

Era o que tinha a dizer.
O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Proltuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srU e Srs.
Deputados, a população brasileira repudia, por maioria absoluta, as invasões de terras, considera o direito à propriedade privadt.essencial para o País, classiftea o MST como violento, ligado ao PT e mais
preocupado com os dividendos políticos do que com
os resultados sociais de suas ações.

É o que revela recente pesquisa do lbope, publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo de 6 de
abril de 1996.
A coleta de dados foi realizada de 5 a 8 de
março último, tendo sido ouvidas 3 mil pessoas, 16%
das quais da Região Sul, 45% do Sudeste, 27% do
Nordeste e 12% do Norte e Centro-Oeste.
-Você é contra ou a favor da Reforma Agrária?- No Sul, 73% manifestaram-se a favor, 15%
contra e 12% não opinaram. No Sudeste, 790/0 disseram-se favoráveis, 13% contrários e 8% não sabem. No Nordeste, 86% a favor, 8% contra e 6%
não sabem. No Norte e Centro-Oeste, n% a favor,
10% contra e 13% não têm opinião.
A pesquisa anterior, de outubro do ano passado, indicava que o índice favorável chegou a 89%,
enquanto agora o nível de aprovação, decorrente de
arredondamentos ou de múltiplas respostas, caiu
para 80%. O povo vai se dando conta do engodo...
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A expressão -reforma agraria- sempre se prestou a mWta contusão de nossa opinião pública, porque utilizada para as mais variadas políticas agrícolas; das sadias, respeitadoras do direito de propriedade, as quais não me canso de defender desta tribuna, até o modelo socialista e confiscatório que vai
levando inexoravelmente à favelização dos nossos
campos.
Nesse sentido, a pesquisa em apreço revela
que tipo de -refonna agrária- recebe o apoio da população, onde 83% consideram essencial o respeito
ao direito de propriedade.
Algumas perguntas do lbope permitiram respostas espontâneas e outras se limitaram a colher a
afirmação ou a negação de determinados conceitos.
Por exemplo: -O respeito ao direito de propriedade é
essencial para o País?- As respostas, em três opções
- concorda, discorda, não sabe -, revelaram que
83% concordam, 10% discordam e 7% não sabem.
Além do mais, ficou claro que -os sem-terra
.não deveriam invadir propriedades produtivas para
forçar o Governo a desapropriá-Ias em nome da reforma agrária-o Essa posição conta com 65% de
apoio contra 29% de discordância (6% não opinaram). O repúdio à invasão de terras, em geral, é forte em todas as Regiões do Brasil: 59% são contra,
enquanto 34% aprovam e 7% não se manifestam.
A ligação do MST com o PT é feita por 52% de
todos os enmMstados, atingindo 60% na Região Sul.
Outro conceito formulado foi o de que o MST usa
a reforma agrária como pretexto, pcxque pretende na
verdade é -agitar" o País e fazer política. Os que c0ncordam com essa tese são 48%, os que discordam
são 43% e os que não sabem são 9% do total.
Sr. Presidente, apesar de toda a propaganda
em tomo da refonna agrária e do MST, nossa população rejeita as invasões de terra, conforme o demonstram as pesquisas, e considera essencial o respeito ao direito de propriedade e ao seu corolário, a
livre iniciativa.
DeIenda reforma agrárial É preciso acabar
com essa reforma agrária e implantar uma verdadeira política agrícola no País.
O SR. CUNHA LIMA (PPB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srU e Srs.
Deputados, por que a Federação do Comércio do
Estado de São Paulo não quer cumprir a lei?
A briga pelo poder, neste País, é surda, contínua e, às vezes, revela lances de flagrantes ilegalidades. Isto ocorre tanto no âmbito de Governos Federal, Estadual e Municipal quanto nas entidades ou
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associações representativas de classes ou segmentos das diferentes atividades.
Desejo referir-me, mais especificamente, às
questões que estão surgindo na áreas do SESC Serviço Social do Comércio -, regional de São Paulo.
Ninguém desconhece que o sistema S, que engloba Sesc, Senac, Sesi e Senai, arrecada cerca de
quatro bilhões de reais por ano. A briga pela utilização dessas verbas é grande e não tem merecido
das autoridades competentes a mais profunda fiscalização.
Ficarei, neste pronunciamento, apenas nas
questões relativas ao Sesc, que é comandado pelo
Sr. Antônio de Oliveira Santos, todo-poderoso Presidente da CNC - Confederação Nacional do Comércio. Ele, há mais de dezenove anos no poder, não
admite ser contrariado e não dá explicações a ninguém de como utiliza a verba da entidade. Ainda.
agora, está construindo um prédio no Setor Bancário
Norte, em Brasília, extremamente luxuoso, a um
custo de 23 milhões de reais, embora não despache
em Brasília e já tenha outro luxuoso edifício na capital Federal, no Setor Comen::ial Sul. Pior ainda: ele
só trabalha no prédio da CNC, no Rio de Janeiro.
Outro importante dirigente do Sesc atua em
São Paulo. Refiro-me ao Sr. Abram Sjazmann, que
também é o Presidente da Federação do Comércio
daquele Estado. Ele vem utilizando a verba do Sesc
paulista, de cerca de 400 milhões de reais anuais,
também para a promoção pessoal. São inúmeras as
mordomias, que vão desde a reserva exclusiva em
Hotel do Senac, em Aguas de São Pedro, até a utilização de veículo blindado e seguranças para a sua
proteção pessoal.
E onde os interesses desses dois dirigentes se
encontram? É que existe uma lei federal, quando da
criação do Sesc, determinando que a Federação dos
Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado
de São Paulo - FHORESP - tem c direito de assumir a direção do Sesc naquele Estado.

Corno o Sr. Abram vem perdendo as medidas
judiciais, a partir de agosto de 1996, nos tribunais
paulistas, valeram-se esses dois senhores de um expediente dos mais indignos e sorrateiros: o Sr. Antônio de Oliveira Santos simplesmente desfiliou o Fhoresp da CNC e, com essa atitude, permitiu ao Sr.
Abram retomar a direção do Sesc. Mas a Justiça irá
cancelar essas arbitrariedades, mantendo a filiação
da Fhoresp. E a briga pelo controle do Sesc paulista
continua, já que o Sr. Abram se julga acima da lei.
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Que motivos e quais interesses teriam motivado a desfiliação da Fhoresp, após doze anos de filiação, tendo, inclusive, participado da diretoria da
CNC, na pessoa do Sr. Nelson de Abreu Pinto, por
duas gestões?
Estas são perguntas que somente serão ffisolvidas quando o Sesc estiver sob nova direção. Aí,
sim, saberemos todos os segredos do Sr. Abram
após quatorze anos à frente da entidade. O que tem
ele a esconder? Qual a razão do seu temor? Acaso
estarão relacionadas com compras superfaturadas,
com o seu progressivo enriquecimento patrimonial,
em benefício próprio e de amigos? Somente saberemos de tudo quando a lei for cumprida e o com-mdo
do sesc paulista passar ao controle do Fhoresp.
Precisamos fazer com que todos cumpn:lm a
lei, independentemente da posição social que ocupem
ou do dinheiro que possuam.
O dinheiro que o Sesc administra é muito urande. Explicações devem ser dadas sobre sua gestão.
É meu dever exigir, desta tribuna do Parlamento brasileiro, que as leis sejam cumpridas, que haja
transparência na conduta de dirigentes das erntidadas do· grupo S, sobretudo do Sesc de São Paulo.
Não posso compactuar com atitudes ditatoriais ou
prepotentes, sobretudo quando elas são praoo-adas
por empresários poderosos que comandam importantes segmentos da economia nacional.
~. Pr e
idente!
. tereMoralidade, o;H.
s . Somente assm
mos um Brasil novo, rumo ao desenvoMmento pleno e
à integração perfeita de suas potencialidades.
É preciso acabar com a atuação desses espertos dirigentes, Sras. e Srs. Deputados.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSé AUGUSTO (PPS _ SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrfII e Srs. Depu-

tados, saímos de um momento importante na vida
do Brasil: a Páscoa, um momento de paz e refle),ão.
Volto a esta Casa para falar justamente da incerteza que paira sobre nosso País. A incompotência de um cidadão, sociólogo, professor, brilhante
como Parlamentar, coloca o País prostrado, indignado, faminto, sem esperanças.
A seca no Nordeste se repete ano após ano,
além da miséria da população, cujo sofrimento se
agrava pela falta de apoio govemamental. A reforma
administrativa é a faca no pescoço dos funcionéirios
públicos. E o Govemo prepara sua estratégia, esparando a reeleição do Presidente da República; mais
um engano.
A reforma da Previdência está engasgada nesta Casa porque a base govemista não consegue fa-
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zer acordos, e a reforma ministerial balança. Além
do mais, o conteúdo da reforma previdenciária - a
falta de recursos da Previdência Social para o pagamento dos seus beneficiários - não tem sustentação.
Tramita na Comissão de Seguridade Social e
Famrlia o Projeto n!2 2.274196, de minha autoria, cujo
simples objetivo é obrigar a Previdência Social a enviar para os contribuintes extrato do que foi recebido.
Sabemos que hoje são sonegados quase
100% dos tributos que poderiam ser arrecadados, o
que equivale aos recursos necessários para a redefinição da Previdência Social. Assim, a ref",;;na previdenciária poderia contemplar outros aspectos, sem
passar pela mentira aqui alardeada, para desviar a
atenção do seu real objetivo: entregar a previdência
à iniciativa privada, sacrificar os aposentados, matar
o espírito solidário de previdência social.
Sr. Presidente, sra e Srs. Deputados, entre
tombos e quedas do incompetente Govemo do Prof.
Femando Henrique Cardoso, estamos diante do fatídico aumento do salário mínimo. E este Governo insano e cínico ainda tem o despropério de apresentar
à Nação agonizante reajuste de oito reais para o salário mínimo.
Espero que esta seja a última pá de terra que
colocaremos sobre o incompetente Govemo do Prof.
Femando Henrique Cardoso e que todos os cidadãos brasileiros, especialmente os assalariados, reflitam sobre essa proposta de reajuste salarial. Um govemo que se preocupa com seu povo e enxerga a
sua difícil situação de penúria não pode apresentar
um aumento de oito reais para o salário mínimo.
Gostaria de ver o incompetente Prof. Femando Henrique Cardoso e sua família sobreviverem com um,
dois ou até cinco salários mínimos. Provavelmente,
S. Ex- mudaria o valor do mesmo.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. José Augusto, o Sr. José Maurício, 1!l Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pela S,. Sandra Starling, § 2!l do
artigo 18 do Regimento Intemo.
A SRA. PRESIDENTE (sandra Starling) Com a palavra o Deputado Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA· (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - SI" Presidente, que muito honra esta Casa no exercício da Presidência, gostaria
de manifestar veemente protesto e indignação contra a atitude do Governo brasileiro frente às declarações de um General americano para seleto colégio
de professores do MIT, famoso instituto de tecnolo-
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gia. O referido militar anunciou que os americanos
devem tomar conta - essa é a expressão - de regiões
do globo quando os seus interesses forem ameaçados.
E enumera, de forma clara, as ameaças aos interesses dos Estados Unidos nos próximos 20 anos:
o narcotráfico, cuja base central é a máfia americana, e o mundo inteiro sabe disso; o terrorismo, e os
americanos também têm excelentes escolas de terroristas no seu país e em outros territórios. Depois,
relaciona ameaças que considero ligadas ao nosso
País: a fafta de matérias-primas e os abalos ao meio
ambiente.

Com relação a esse último item, o Chefe do órgão central de informações das FOfÇélS Armadas
americanas disse que se o Brasil resolver fazer uso
da Amazônia de forma prejudicial ao meio ambiente
dos Estados Unidos, aquele país deve estar pronto
. para interromper imediatamente esse processo.
Essa informação foi dada ontem pelo jornalista Ricardo Boechat, colunista do jornal O Globo, no programa vesperal de jornalismo da TV Globo.
Lamento a atitude do Governo brasileiro, particularrnente do seu porta-voz, Sr. Sérgio Amaral, que
diz não acreditar que eSsa autoridade tenha feito tais
declarações.
Ora, então o colunista Ricardo Boechat deve
estar maluco. Talvez tenha assistido ao ahow dos
Rolling Stones e pirou de vez. Não acredito nisso,
Sr. Presidente. Trata-se de profissional sério, que
busca· informações de primeira mão e anuncia medi_da tomada nos bastidores.
Quem 'ler os enunciados do tal Acordo Multilateral de Investimentos, hoje discutido na CCDE,
compreenderá as palavras do General norte-americano Patrick Hughes. Compreenderá perfeitamente
quais são os interesses norte-americanos no mundo
de hoje. Portanto, são mais do que cabíveis as ~Iavras do General, de acordo com os interesses do
seu país.
Inadmissível é a atitude da diplomacia brasileira, que de forma vexatória não respondeu instantaneamente às referidas declarações. Primeiro deve
reagir energicamente, duramente, ressaltando que
temos capacidade para cuidar das fabulosas riquezas existentes na Amazônia, que não se limitam
apenas à floresta. Vão muito além do verde: minério,
óleo, petróleo, gás natural. Por isso, os olhos estão
voltados para aquela importante região do País.
Portanto, corno anunciamos, estamos enviando
requerimento à Comissão de Defesa Nacional a fim
de convocar os Ministros das Relações Exteriores e
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do Exército para que S. Exali- discutam com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados,
uma reação conjunta do nosso País a essas declarações absurdas de um General norte-americano.
Durante o discurso do Sr. Inácio ArnJda, a S,. Sandra Starling, § 2ll do art. 18 do
Regimento Intemo, deixa a cadeira da presi-

dência, que é ocupada pelo Sr. José Maurício, 12 Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) _ Concedo a palavra à Deputada Marta Suplicy.
A SRA. MARTA SUPUCY (PT _ SP.

sem revi-

são da oradora) - Sr. Presidente, caros colegas,
gostaria de fazer uma reflexão a respeito de uma
pesquisa com adolescentes, de como eles nos

VêemÜs adolescentes pesquisados consideram que,

no Brasil, não existe mais do que 10% de políticos
honestos. Eles também disseram _ e o índice é bastante alto, 46% _ que se o Deputado roubar, mas o
fizer direito, está tudo bem.
Faquei aterrorizada com essa pesquisa, porque
mostra a noção de ética, de honestidade da nossa
juventude. A imagem que ela tem do Parlamento
brasileiro explica a dificuldade que estamos tendo,
em todos os partidos, de animar a juventude e tarobém de incentivá-Ia, fazendo com que os jovens de
16 a 18 anos queiram votar e exercer seu direito de
cidadãos, isto é, entrar no processo de democracia.
Mas corno convencer os jovens a participar do
processo político se eles têm visto os escândalos vivenciados por nós, no Parlamento, nos últimos três
anos? E estou citando apenas o tempo do meu mandato nesta Casa.
Isso demonstra que o que eles pensam talvez
não seja irreal. E é isso o que ternos demonstrado.
Entretanto, podemos começar a dar um novo exeropIo, um novo alento a partir da votação de hoje,
quando teremos a oportunidade de demonstrar que
o político não faz o que bem entende, não apronta o
que quer sem responder pelos seus crimes.
Acredito que hoje teremos oportunidade de tevar um pouco de esperança para os jovens e para a
Nação. Além disso, também teremos a oportunirtade
de resgatar ou de enterrar definitivamente o Parlamento.
se o Parlamento não se pronunciar a favor da
cassação do Deputado Sérgio Naya, penso que será
muito difícil conseguirmos andar pelas ruas. E se os
adolescentes já estão tão desanimados e enxergando-nos com o rosto da corrupção, será difícil mudarmos essa imagem.
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Isso faz com que nossa juventude, além de
não se empenhar, vivencie um clima de impunidade
frente a tudo no País. Cria-se um clima de impunidade para quem ultrapassa o sinal vermelho, para
quem bate a carteira do outro, para quem rouba um
chic.iete no supennercado, e assim por diante. Seria
um País onde não existe lei; ou então não existe lei
- e sabemos bem disso - para os grandes e poderosos, porque o negro e pobre que for pego roubando
algo em um supermercado irá para a cadeia c1ireitinho.
Em relação à impunidade, também acho que
está na hora de mudarmos a questão para nós mesmos. O Parlamentar deve ter direito à imunõdade
para o uso da palavra e apresentação de idéias, e
isso foi muito bem pensado quando detenninadio em
lei. Mas não existe o mais leve sentido em haver impunidade para crimes comuns. Espero que esta
também se prununcie, com brevidade, em relação à imunidade do Parlamentar, que deve acabar
frente aos crimes comuns e pennanecer frente à Iiberdade de expressão.
Acho que vivemos hoje nesta Casa um momanto histórico, a partir do qual poderemos começar
um processo de limpeza ou nos afundar totalmente
no lamaçal do que se chama política suja.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. sem revisão do orador.) - Sr. PresidenIe,
e SIs. Deputados,
o jomal O Globo de hoje, 15 de abril de 1998, noticia, na página 11, que o general norte-americano
Patrick Hughes, em palestra realizada no Instituto de
TecilOlogia do Estado de Massachusetts, teria dleclarado que caso o Brasil resolva fazer uso da Amazônia de forma prejudicial ao meio ambiente dos Estados Unidos, os EUA devem estar prontos para interromper esse processo imediatamente.
Segundo o jornal, o ltamarati já interpela os Estados Unidos sobre as palavras do General norteamericano e a Embaixada do Brasil teria pediclo infonnaçães ao Pentágono sobre a palestra em (Iue o
chefe do órgão de informações admitiria a invasão
da Amazônia.
Ora, Sr. Presidente, a cobiça, o intereSSEI dos
norte-americanos sobre a Amazônia remonta há séctJlos. Ainda no século passado, um Deputado do
Partido Liberal defendia a abertura da navegação interior na região amazônica para empresas norteamericanas, naturalmente por pressão dos Estados
Unidos.
No inicio deste século, o Presidente Roosevelt
- o primeiro, não o Roosevelt da Segunda Guerra -

casa

s.-
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chegou a passear pela Amazônia para melhor conhecer o terreno no qual os americanos estavam interessados. E mais recentemente não faltaram iniciativas de cientistas e institutos de pesquisa dos Estados Unidos propondo a transfonnação da Amazônia em área de gerenciamento de soberania internacional, ou seja, o Brasil perderia parte da soberania
sobre essa vasta extensão do nosso território a pretexto de que ela estaria melhor protegida com as forças de organismos internacionais ou, quem sabe,
dos Estados Unidos.
Mais recentemente - não é a primeira vez militares de patentes as mais diversas dos Estados
Unidos chegaram a levantar a hipótese da ocupação da Amazônia por forças militares internacionais. Numa delas, num curso dado a oficiais da
América Latina nos Estados Unidos, um oficial do
Exército brasileiro levantou seu protesto diante da
afinnação de um oficial norte-americano de que a
Amazônia seria um ponto do globo e do planeta no
qual forças norte-americanas poderiam promover sua

intetvenção.
Diante da notícia veiculada pelos jornais do
nosso País, em primeiro lugar, desejo registrar em
meu nome e no do meu Partido, o PCdoB, o mais
veemente protesto contra a arrogância do império
norte-americano sobre a soberania dos r'iíses da
América Latina.
Em segundo lugar, também pretendo enviar requerirnento de informações ao Ministro do Exército
para saber sobre as condições do Exército brasileiro
e das Forças Armadas brasileiras, diante das palavras do general norte-americano, para defender a integridade a soberania do nosso País.
Para· isso naturalmente contaremos com o
apoio e coto o ~mpenho de todos os brasileiros que
zelam pela Jiberdade, pela democracia neste País e
que sabem que o pressuposto para a liberdade, para
'a democracia e para o exercício dos direitos do povo
é a garantia da soberania e da independência nacio-

e

naI.
O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S.- e Srs. Deputados, como ex-aluno e professor da Universidade
Federal de Juiz de Fora, tendo feito pós-graduaÇão e
mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais
e sempre estudado com professores oriundos de
universidades públicas, seja de universidades brasileiras, como a de São Paulo e a do Rio de Janeiro,
seja de universidades européias ou americanas, não
posso deixar de manifestar meu espanto diante da
indiferença de dois professores também de universi-
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:lades p6b1icas, O Presidente Fernando Henrique
Cardoso e o seu Ministro de Estado da Educação,
Sr. p'aulo Renato, em relação à greve das universidades federais e das instituições de ensino superior.
A questão da universidade não pode entrar em
discussão nas eleições de outubro, porque nelas se
discutem problemas de natureza conjuntural. Em um
Estado democrático estável, de longa duração, existem questões que não podem ficar ao sabor de disputas conjunturais.

povo, por meio de impostos, e que temos de devolver-lhe em forma de inteligência.
Quero manifestar minha solidariedade aos professores da universidade pública brasileira, assim
como minha insatisfação com a forma. claudicante
como este Governo conduz as negociações com os
professores.
Senhor Presidente, solicito a V. EX- que autorize a publicação integral de um artigo que publiquei
na sexta-feira no Jornal de BraSl1ia, desta Capital,
como parte deste pronunciamento.

Mas, infelizmente, em virtude da insensibilidade permanente e prolongada do atual Governo para
com a questão educacional e da ênfase, que considero equivocada, dada aos problemas educacionais,
ternos o prolongamento de uma greve na universidade, que poderia ser resoMda por decisão de Governo, quando teríamos incorporado à questão de Estado a solução para o problema universitário em nosso
País.
Não há país no mundo que tenha conseguido
competir, desenvolver-se e alcançar padrões de
excelência nas relações internacionais sem que tivesse investido maciçamente na educação pública
e na de nivel superior. Basta pegar como exemplo
os países clássicos nesse tipo de abordagem,
como o Japão e a Alemanha na reconstrução do
pós-guerra. Mas não é preciso tanto; segundo os
indicadores econômicos de paises mais atrasados
do que o Brasil, que têm um PIB menos grandioso
do que o brasileiro, o investimento por eles feito na
educação é sempre maior do que o que fazemos
neste Pais.
Assim, podemos antever desde já a possibilidade de esses países superarem o Brasil no próximo período, se aqueles dois professores continuarem a adotar essa poJitica insensivel na solução do
problema educacional, agravado agora pelo desastre de uma reforma previdenciária desorganizada,
sem critério, que representa muito mais uma concepção individual de reforma do que uma concepção
de Estado para resolver os problemas previdenciários do nosso Pais.
Isso atingiu muitos colegas de universidades,
muit.os professores gabaritados, competentes e capazes, um núcleo central de inteligência que dificilmente vamos recuperar. se fosse Ministro de Estado estaria chamando os professores que se aposentaram a voltar para a universidade, a fim de rediscutirem a reforma previdenciária. Não podemos perder
essa massa de inteligência e de crítica que a universidade produziu com o dinheiro que retiramos do

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:
GREVE CONTRA O PROFESSOR

* Paulo Delgado
A greve dos professores universitários, movimento isolado no pais do desemprego a desestimular reivindicações, faz todo o sentido. A começar da
diferenciação de tratamento dado pelo governo federal
ao funcionalismo, quando decidiu pelo reajuste
somente aos militares, e entre os professores, quando
criou incentivo a uma parte deles. Mas esses fatos
apenas deram o impulso final a uma greve que tem
por trás todo o processo de destruição da universidade pública levado a cabo pelo governo de Femando

Henrique.
Se atendida, a reivindicação salarial de
48,65%, após três anos sem qualquer reajuste,
passaria o salário de ingresso na carreira para
R$471 , e o do topo para R$1.519. Hoje, o contracheque de um professor titular com dedicação exclusiva e com doutorado, acrescido de gratificações, não passa de três mil reais. A incompatibilidade de um salário desses com os anos necessários
à formação de um professor é um lado incontestável dessa moeda desvalorizada. O outro lado,
que também constrói o já dito, é o fato de a educação, como item indispensável à construção de um
pais, não entrar nas prioridades deste governo e
dos outros que o antecederam.
Mas no caso deste é muito pior. Não só porque
Femando Henrique está, pouco a pouco mas velozmente, acabando com o ensino público no país,
como principalmente porque este é um governo de
estudantes e professores que se beneficiaram muito
da universidade pública, quando ela era de boa qualidade. No poder, rasgam o livro com o qual se formaram e relegam às novas gerações o futuro de
mão-de-obra barata do capitalismo globalizado. Se
fossem ainda apenas professores, Femando Henri-
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que e Paulo Renato certamente teriam aderido a
essa greve.
O Brasil está em 842 lugar no mundo em gasto
com educação, que representa 4% do nosso PIB. A
Líbia e o Egito gastam mais. Para chegar SI situação econômica que alcançaram, os países desenvolvidos investiram fortemente em educação. O
desenvolvimento tecnológico atual e o modelo
econômico dominante no mundo impõem a
qualificação profissional corno pré-requisito fundamental para a entrada no mercado de trabalho. Por
aqui, além do número alarmante de analfabetos, a
escola pública ainda existente perde qualidade e
rebaixa a formação educacional e profissional dos
que nela ingressam.
A grande beneficiada da política educacional
do governo Femando Henrique é a escola privada.
Para ela foram inúmeros professores recentemente
aposentados pelas universidades federais, acumulando com a aposentadoria salários muito mais altos.
A tendência é que os novos professores melhor qualiflC8dos também procurem o salário do setor privado, que chega a ser mais de dez vezes maior do que
das universidades públicas.

respeito a um debate de oito anos na Câmara dos
Deputados, que teve a participação de todos os setores envolvidos com a educação. A LDB não negociad revela a face"não dialógica deste governo, expressa ainda em um Conselho Nacional de Educação sem poder e sem a participação da sociedade. A
forma corno o Executivo apresenta suas propostas
mostra que não há política de estado para a área
educacional construída com a sociedade, mas uma
política de govemo imposta por governo que alinhava seus apoios da mesma forma elitista que os anteriores.
Leis já aprovadas pela maioria governista, medidas provisórias - mais de um milhar em todas as
áreas do governo - decretos e uma emenda constitucional vão construindo a educação deste governo:
desresponsabilização crescente com o financiamento público da educação, incentivo à iniciativa privada,
transferência de ônus para o Estado e Municípios
sem contrapartida da União. Para um presidente que
fo~ou sua vida pessoal e profissional na educação e
no debate democrático, Femando Henrique foi rápido demais para mudar sua prioridade. talvez até
mais rápido do que o mercado e o capital esperas-

Nestas, faltam 6.500 professores. Segundo o
Ministro Paulo Renato, foi autorizado um concurso
para 2.100 noVas vagas. Somente a gravidade do
desemprego pode tomar possível preenchê-IBlS com
salários de R$317 para quem tem graduação, R$494
para título de mestrado e R$737 para pretendentes
com doutorado. Ainda assim, continuariam fa.ltando
4.400 professores nas universidades públicas brasi!eiras.
O programa de Incentivo à Docência, cuja revogação é reivindicada pelos professores, cria uma
divisão nas universidades ao permitir melhoria de
ganhos apenas à graduação. Antes de mais nada, é
preciso melhorar os salários regulares, e não criar
mecanismos de remuneração que, além da divisão
já mencionada, não significam garantias salariais.
Por outro lado, deixar de fora a pesquisa e a extensão prejudica áreas fundamentais do ensino universitário que já funcionam mal no Brasil, a despeito da
declaração do ministro de ·atenção quase exclusiva
à pós-graduação· por parte deste governo. O volume de pesquisas realizadas nas universidades brasileiras é mínimo e as bolsas de pós-graduação vêm
sendo reduzidas drasticamente.
Por trás dessa greve existem várias etapas de
descrédito, que vêm se acumulando desde o início
do atual governo. O principal deles é a nova lei de
Diretrizes e Bases, aprovada no tapetão e em des-

sem.
Esta greve pode ser um alerta para que o governo aprenda o caminho de volta para as aulas. É
mesmo uma greve-aula contra o professor go"ernante.
(*) Deputado FederaI- PT de tIIinas Gerais membro da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, srU e Srs.
Deputados, apesar do pouco tempo de existência, o
jornal Folha de Santa Maria já se faz notar como
um empreendimento bem-sucedido, consagrado
pela independência, pela confiança na livre iniciativa,
pela credibilidade junto ao público leitor e pelo permanente respeito às mais variadas opiniões, tendências e posicionamentos que habitam o extenso e
arejado terreno da democracia.
A ênfase à livre expressão do pensamento e
ao enriquecedor confronto das idéias, com efeito, reforçam a imagem de veículo moderno, atual e de
personalidade definida pela correção e pela firmeza
de princípios.
Resultado da união de esforços de jornalistas,
publicitários e profissionais de diversas áreas, a Folha de santa Maria, filiada à ADJORI. com representações em Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, conta, desde a sua fundação, em 9 de março
de 1996, com o jornalista Rávio Pereira como editor
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e correspondente na Capital do Estado, enquanto,
na cidade. de Santa Maria, Fernando Pereira, Rosângela Quadros e Maria Aparecida Siqueira respondem pela direção da equipe de competentes profissionais que, juntamente com os colaboradores, trabalham para ampliar a dimensão regional daquele já
respeitado periódico. Encontra-se, portanto, em processo acelerado a transfonnação do jomal no granda semanário da região.
Ao cómpletar dois anos de dedicados serviços
à comunidade, distingue-se a Folha de Santa Maria
pela capacidade e dinamismo com que exerce a relevante missão jomalística, consolidando, assim, as
bases estratégicas capazes mesmo de assegurar o
seu contínuo crescimento.

Além disso, gostaria de deixar aqui registrada
minha preocupação com o crédito educativo em nosso País. Pelas informações que nos chegam do Ministério da Educação, este ano não serão liberados
recursos para esse fim. O crédito educativo é um
programa que apóia os estudantes carentes deste
País. Não podemos aceitar que sejam cortados os
recursos para os estudantes carentes, diante da crise econômica que enfrentam as famílias brasileiras,
especialmente com a transição por que passa o
País, que sai da inflação para alcançar a estabilidade econômica, com o Real.
Há muitas dificuldades para que os estudantes
possam pagar suas mensalidades junto às faculdades.

Assinale.se, pois, entre as importantes con.quistas do jovem órgão de imprensa, a nova sede do
jomal com modernas instalações e equipamentos de
última geração, bem como o convênio finnado com a
Universidade Federal de Santa Maria, proporcionando a abertura de um espaço, um jornal-laboratório,
que constitui significativa contribuição para o aprendizado e a experiência profissional dos estudantes
de comunicação.
8empre pronto a enfrentar desafios, caracterizado pelo espírito participativo, pela atuação construtiva, o jornal gaúcho dignifICa e engrandece, sobremaneim, o Municfpio de Santa Maria, cidade,
hoje, com uma população de trezentos mil habitantes,
que têm justificados motivos de orgulho diante do
crescente e expressivo papel assumido pela Folha
de santa Maria.

Além disso também quero deixar registrado
que nesta semana fiz um contato com o responsável
pela área do Ministério da Educação que trata do
crédito educativo, que me infonnou que está sendo
estudada a diminuição da taxa de juros hoje cobrada
dos estudantes.

Com inteira justiça, estencJe.se, então, a presente homenagem ao povo santa-mariense, a todos
os responsáveis pela. notável publicação, aos profissionais que desempenham suas funções com reconhecidos méritos, com talento e dedicação empenhados no atendimento ao compromisso de infonnar
o público em conformidade com os mais elevados
critérios de honestidade e eficiância.
Receba, enfim, a Folha de Santa Maria o reconhecimento e as merecidas congratulações, com
o desejo de que se perpetue essa trajetória de sucesso no serviço de valor inestimável que o prestigioso órgão de i"l>rensa vem prestando em benefício da coIetividàde, mantendo o conceito de qualidade e excelência justamente alcançado com detenninação, responsabilidade e trabalho.
Senhor Presidente, sraa e Srs. Deputados,
esse veículo de comunicação vem prestando um
grande serviço ao Estado. Por isso, utilizo este período para homenageá-lo.

Senhor Presidente, gostaria que ficasse evidente e claro que não há condições de se pagar
mais as taxas de juros que estão sendo cobradas.
Deixo aqui meu apelo para que o Govemo tome junto à Caixa Econômica Federal as providências nacessárias para diminuir a taxa de juros que está sendo cobrada no crédito eduC'.ativo, o rm.is rápido possível. Apelo, ainda, para que também libere o crédito
educativo e para que nesse sentido faça um esforço,
na pessoa do Ministro Paulo Renato Souza, homem
extremamente preocupado com a educação.
Não podemos deixar os estudantes sem a expectativa de continuar seus estudos por falta de crédito. O maior investimento que um país pode fazer é
em recursos humanos bem preparados. A maior riqueza de uma nação não é ouro, petróleo ou qualquer mineral, mas t~ursos humanos bem preparados.
Por isso, manifesto minha preocupação no
sentido de que sejam liberados recursos para o crédito educativo, para que possamos atender à grande
demanda existente no País.
No meu Estado, o Rio Grande do Sul, elaborei
uma lei que criou o crédito educativo estadual, que
vai beneficiar em tomo de dez mil estudantes neste
ano. Mas isso ainda é insuficiente, porque são onze
universidades comunitárias, e como existe nelas
uma grande parcela de estudantes carentes, que
não conseguem pagar as mensalidades nem obter
crédito, muitos estão desistindo de estudar.
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Por isso estamos passando a vergonha de ter
em cada mil estudantes que iniciam o primeiro grau,
somente oito terminando o curso superior em nosso
País. Isso é uma vergonha nacional. O crédUo educativo deve ser priorizado como uma das verbas
mais importantes, porque estamos investido naquilo
que existe de maior para uma nação: os SeUl:l recur50S humanos.
Senhor Presidente, faço um apelo ao Ministro
Paulo Renato para que libere o crédito educativo e
diminua a taxa de juros que está sendo cobrada hoje
pela Caixa Econômica Federal, uma taxa exorbitante
para um aluno que está iniciando a sua vida profissional e não pode pagá-Ia.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ARTHUR VIRGfUO (PSDB - AM.) - Sr.
Presidente, o PSDB envidará todos os seus esforços
para prestigiar a atua~o política e administrativa do
Ministro do Trabalho, o economista Edward Arnadeo,
por entender que S. Ex' está absolutamente preparado para romper com a velha noção, a noção já superada da mera geração de emprego e promover o
debate brilhante, exigente e contemporâneo da empregabilidade.
A empregabilidade, Sr. Presidente, exige que
se tenha uma política de Educação muito séria e
muito consistente neste País. A empregabilidade exige, como outro item, investimentos maciços em
Ciência e Tecnologia. Exige uma reformulação completa da legislação trabalhista que aí está de modo a
facilitar a contratação de mão-de-obra e para desonera~ as empresas lutando, dessa forma, decisivamente contra as altas taxas de desemprego. A empregabilidade requer que se tenha juros mais baixos,
que podem ser obtidos a partir da diminuição do risco Brasil e a partir, portanto, da aprovação e da execução das reformas estruturais que têm sido votadas
neste Congresso.
Por tudo isso, por entender que o homem certo
está no lugar certo, o PSOB, decididamente, apoiará
as ações do Ministro Edward Amadeo. Entendo que
essa será a forma conseqüente de enfrentar o desafio do desemprego - que se abateria sobre qualquer
Governo e é um problema mundial -, que não escaça à percepção aguda do Presidente Fernando Henrique e não escapa ao compromisso social do meu
partido, que se revelará nessa vitória que haveremos
de obter contra o desemprego. O PSDB, portanto,
apóia decididamente os passos que serão tornados
pelo Ministro Edward Amadeo, em nome do País e
da Justiça Social.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, o Sr. José Maurício, 1!l Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Adylson Motta, § 2Q do
artigo 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Conce~

do a palavra ao nobre Deputado José Maurício.
O SR. JOSÉ MAURfclO (PDT - RJ. Sem revisão do Orador.) - Sr. Presidente, SfIiS e Srs. Deputados,
a Câmara dos Deputados não é uma corporação,
não é um lugar-comum onde, guardadas, escondidas atrás da imunidade pariamentar, determinados
políticos possam julgar-se impunes pelas práticas
delituosas que permanentemente praticam.
Senhor Presidente, a Câmara dos Deputados e
o Congresso Nacional têm hoje na opinião pública
talvez o pior dos índices de aceitação popular. Perguntar-se-á qual a causa, a razão determinante disso? É óbvio, é ululante, é claro e transparente que
isso decorre da absoluta ausência de comprometimento ou de cumprimento dos deveres elementares
desta Casa.
Não vejo - e nem pretendo ser - o autor da
moralidade pública, não obstante eu tenha o dever
de exercê-Ia em sua plenitude, mas tenho muito
mais o dever de defender a imagem desta Casa, até
porque integro sua Mesa Diretora. E não vt'~) como,
Sr. Presidente, a omissão possa ser a razão determinante dos nossos atos.
CPI - Há uma pletora de pedidos de cassação
de mandatos parlamentares em decorrência de atos
incompatíveis com o exercício do mandato popular.
Requeri, Sr. Presidente, quando veio a lume o caso
Sérgio Naya, uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar falcatruas que pennanentemente advêm da malsinada construção civil no Brasil.
Não direi que todos os empreiteiros e todos os
.construtores são desonestos, mas não posso aceitar
que vidas humanas sejam ceifadas sob o pressuposto de quem se esconde atrás de um mandato popular. Quem detém um mandato popular deve dar
exemplo de retidão na vida pública.
Senhor Presidente, não tenho receio dos atos
que pratiquei nesses 24 anos de exercício de mandato. Também não tenho receio de levantar minha
voz para defender a independência e a altanaria
deste Poder. Por isso não tenho de postergar meu
voto; não tenho por que me omitir quanto à profilaxia
que esta Casa deve desenvolver, eminentes e festejados Deputados Adylson Motta e Jarbas Uma, que
engrandecem a representação do Rio Grande do
Sul; não tenho por que me esconder sob o voto se-
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ereto na hora de manifestar minha opinião. Ao revés,
quero declará-lo publicamente, e, sobretudo, rechaçar as manobras ~ sou advogado e não tenho por
que fugir do exercício da minha atividade profissional
-, as chicanas utilizadas para se dizer que é negado
o amplo direito de defesa ao Deputado que hoje está
sendo julgado - S. Ex« e mais cinco, segundo consta
da Ordem do Dia. já anunciada pelo Presidente da
Casa.
Voto aberto - Sr. Presidente, não obstante
apelos de amigos, aos quais jamais disse não, pedindo-me reflexão, votarei atendo-me exclusivamente às provas irrefutáveis existentes nos autos. Não
tenho como vulnerar minha consciência ou por que
me esconder no voto secreto, votando contra o parecer da douta Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação desta Casa. O meu voto é favorável à
manutenção do parecer da Comissão de Constituiçá.o e Justiça e de Redação e, estou certo, será o de
toda a banr~da do PDT.
Senhor Presidente, faço, neste momento, um
apelo dramático a todos os integrantes da Casa: ninguém pode se omitir neste momento. Lembrando os
momentos mais dums vividos por esta Casa - os criminosos anos de chumbo -, quando companheiros
foram tirados do exercício de seus mandatos pela vil
truculência e violência da ditadura, repudio a manobra sórdida e pequena que busca desmerecer esta
Casa, levantando o famigerado e malsinado cerceamento de defesa do Sr. Sérgio Naya
Houve livre manifestação e, sobre isso, tenho
depoimentos de vários juristas e festejados Parlamentares da Casa. Andou bem a Comissão de
Constituição e t.JIJstiça e de Redação e anda mal
quem se esconde no voto secreto, para atender a favores, a companheirismos, a compadrios que desmerecem esta Casa e, sobretudo, deixam-na ao aMtre dos abutres, daqueles que a querem menoscabar
e menosprezar
Decoro parlamentar - Voto, Sr. Presidente,
Sp;Ii. e Srs. Deputados, de forma clara, irrefutável e
transp~lrente como são as posições do meu partido,
o PDT. O met' voto é pela cassação do Deputado
Sérgio Naya por falta de decoro parlamentar.
É preciso que esta Casa e os Srs. Deputados
assumam as suas responsabilidades, sob pena de
chegarem às ruas e não terem o respeito da opinião
pública. Por isso, ainda que contrarie um amigo ou
outro, ainda que contrarie juristas festejados não tenho outra altemativa a não ser cumprir meu dever, o
meu sacrossanto dever e votar pela cassação não
apenas do Sr. Sérgio Naya, mas de todos aqueles
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que maculam, desmerecem e sobretudo buscam
desmoralizar esta Casa e permitem que o Executivo
passe, repasse e se sobreponha à nossa competência constitucional.
Vamos exercer nossa competência constitucional com dareza, destemor e determinação. Não nos
curvemos ao compadrio, à complacência, à genemsidade tão só por favores e simpatias pessoais. mas
muito mais por desrespeito à soberania de vontade
do povo brasileiro. Nas ruas, o povo exige que sejam
punidos todos aqueles que perpetraram atos contra
o decoro e contra a moralidade pública no exercício
do mandato popular.
O SR. JARBAS UMA (PPB - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srE e Srs. Depulados, o Municipio de Alegrete, o de maior extensão territorial do Estado do Rio Grande do Sul, vive
mais uma jomada dificil, em conseqüência do já conheçit;fo fenômeno EI Niilo, que continua castigando
a região da fronteira. ~ a terceira enchente, com o
transbordamento do rio lbirapuitã, ocorrida nos últimos meses. Nps dias 11 e 12 últimos, a precipitação
pluviométrica, numa velocidade nunca vista, atingiu
300 milimetros, causando uma elevação das águas
do Ibirapuitã, junto à cidade, em mais de 13 metros
acima de seu leito normal.
O resultado das cheias foi um contingente de
mais de dois mil desabrigados que tiveram suas casas invadidas pelas águas. Estas pessoas flageladas foram recolhidas em ginásios de esportes, paviIhões de cooperativas e de engenhos de arroz, em
improvisados acampamentos. Estes cidadãos alegretenses castigados pela sorte demandam alimen'tos, roupas e remédios e pedem socorro às autoridades e às comunidades menos fustigadas pelas intempéries. Estes flagelados necessitam recuperar
suas casas e para tanto esperam apoio e solidariedade.
Alegrete tende a contabilizar prejuizos correspondentes à metade de toda sua produção de arroz,
a qual ainda não estava colhida e, agora, se encontra submersa nas inundações das lavouras de várzea, literalmente perdidas. Com a perda de mais de
50% da produção do arroz, a principal base da economia alegretense dessa época do ano, os orizicultores que já não estavam bem vã9 enfrentar dificuldadas ainda maiores e o Município vai-se ressentir
com a inevitável queda em suas arrecadações.
A administração municipal de Alegrete, além
da redução dos recursos para seus cofres para os
próximos meses, vai ter que gastar ainda mais, ultrapassando as despesas já orçadas, pois terá que re-
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cuperar ~ ruM, pontes, bueiros e pnkIos danificados, isto sem contar com 08 Onus de prestar
assistência à sua popufaçio carente, hoje flagelada.
O Municrpio, pelo seu PI'8feitD, decretou a -situaçio de emergência-. Estio Mndo acionadas a
Defe8a Civil Municipal e a Estadual.
Embora o fato tenha sido levado ao COIIMcimento do Ministério do PIanejamenID e OrÇamento,
atrav6s da . . SecnItaria Especial de PoKticas Regionais, pelo que se tem notrcia. 08 pecidos de ajuda. ainda reIacionBdos às caIamidadee anteriores,
sequer foram atendidos.
As ~ anteriormente endenIçadas à Secr8taria Especial de PoIfticas Regionais,feitas pela
impr8nsa. pelo vi&to não eram infundadas e continuam atuais.
Urgem medidas mais efetivas para orientar,
prevenir e SOCOfT8I" as comunidades envolvidas em
situaç6es de emergência decorrentes de catéstlofes.
EsIa é a poIftica que o povo a1eg18lense e de outras
localidade espera do Governo e de seus órgãos
mantidos para tanto.
Bom seria se o Governo gastasse menos em
publicidades inúteis de autopromoçio e apIcasse
mais I'8CUI'8OS para socorrer as comunidades carentes e flageladas

O IR. IIARCONI PERILLO (PSOB - GO. Pro-

nuncia o seguinte ciscurso) - Sr. ~ ~. . e
SI8. Deputados, o Governo colocou em prioridade
absoluta a questIo da ampIiaçIo da oferta de emPr8g08. Vencido o problema maior do para, que era
a infIllçIo galopante, a questio do empr&gO passa a
ter um tratamento especial por parte do Governo. As
autoridades da , . . econ6mica sabem que é ampIiando as fontes de I8CUI'8OS da pequena 8fI1JI'8S8
que se tnlvani a pri1CipaJ luta por mais postos de
trab8Ilo
tido
-Lr.
. - ~ , as pequenas e n-..18S empresas bIasIeiras acab8m de receber do Banco Interamericano de Desenvolvimento a garantia de investimenlo8 de mais de 700 mHh&Is de l88is , . . setor.
A oferta de l8CUI'8OS do BID faz parte de um ~
programa. que tem a participaçIo do Banco Nacionaf de DeserwoIvimento Social - BNDES, que diapõe, por sua vez. de I8CUI'8OS na ordem de mais de
um biI1io de d6IanIs, que serIo destinados ao financiamento de pequenas e médias ernpNS8S.
A ampliação do apoio a este setor da economia
é defencido por estudiosos da moderna economia
mundial. As pequenas empresas alo as que mais
8f11X8g8I11 • mais pagam Impostos, e por isso devem ter um tratamento especial. O trabaIlo desen-

u..:..._
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volvido, há alguns anos, pelo Serviço Brasileiro de
Apoio à Micro e Pequena ER1>resa - SEBRAE - é
hoje reconhecido como altamente importante, no
para, ao lado das iniciativas de entidades como as
Federações das Indústrias e as Federações do Comércio, clubes lojistas, sindicatos e outras organizações civis.
Órgãos do Governo têm entrado, com firmeza.
na luta em apoio a este segmento empresarial, já
que entendem que estas empresas podem e precisam desempenhar um modelo de desenvolvimento
mais dinâmico, mais harmônico e mais distributivo.
As mais avançadas economias do Planeta, Sr.
Presidente, já entenderam esta lição e sabem da importAncia dos negócios desenvolvidos pelas empresas de porte médio para baixo.

Nos Estados Unidos, este segmento emprega
53% da mão-de-obra das cidades, além de responder por 47% do total de vendas e por 51 % do Produto Interno Bruto. Um dado interessante é que em
1996 a pequena empresa norte-americana ofereceu
64% dos 2,5 milhões de novos empregos gerados
na economia.

Dar a importância do trabalho que está sendo
desenvolvido pelo BNDES, de apoio às médias e pequenas empresas, o que irá ampliar, com certeza, os
programas desenvolvidos pelo Sebrae.
Vale destacar, nesta oportunidade, o inrcio das
atividades, neste mês de abril, da Agência de Promoções de 8cportações _ APEX criada pelo Itamaraty e totalmente voltada para 'este segmento da
economia
U há'
d'
nt'
bl' da
.
,Poucos 185, e rev~ pu lC8 ~a ImPftM'S8
gerente ~ agência, Sr..Fredenco ~1V818S, InfO~ .que já !oram seIecionados_ doIS
setor8s preferet'1Cl8lS que vao merecer a atençao ao
longo deste ano, que são o de fruticultura e o de
eoftware.

peta

.

Existem no Brasil, segundo disse, 10 mil empresas na áI98 de softw8re, que empregam 200 mil
pes~ ~ faturam anual~nte um total de 2,5 bilhõ-

inclusIVe com exportações.
O objetivo da Agência de Promoções de Exportações é tomar o Brasil o quinto maior exportador
mundial de eonw.e.
Vale destacar que as vendas externas das empresas brasileiras com menos de 100 empregados
passaram de 1,27 bilhão de dólares, em 1990, para
mais de 2,8 bilhões de dólares no ano passado. O
cr8SCimento médio anual foi de 14,2%, enquanto o
incremento médio das exportações brasileiras no pe88,
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ríodo foi de 7,2%, conforme dados do jomal Gazeta
Mercantil.
É também importante lembrar que, além dos
mecanismos de financiamento criados pelo Governo
para favorecer as pequenas e médias empresas, foi
implantado também o sistema Simples, que facilita o
recolhimento de impostos.
Com isso, o Govemo sinaliza com a tendência
de reduzir a carga fiscal e também as exigências 00rocráticas no atendimento a estas empresas.
Ao mesmo tempo que aplaudimos estas iniciativas govemamentais em apoio a este segmento, entendemos que outras poderiam ser tomadas, como,
por exemplo, ampliar a aquisição de suprimentos,
equipamentos, serviços, pesquisas e tecnologias
das pequenas e médias empresas.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ARY KARA (PPB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srU e Srs. Deputados, no dia 11 de abril comemoramos uma data
muito especial para todos nós, municipalistas convictos que somos: o Dia do Prefeito. Esse político muitas vezes incompreendido pela população, que não
compreende o seu exato papel de administrador municipal Quantas vezes observamos sendo imputadas
culpas a um ou outro prefeito por questões que
extrapolam sua competência. Isso porque é o prefeito
quem está sempre mais próximo das pessoas,
que mais atua em favor. E, também por isso, o mais
cobrado.
Isso deve-se ao fato de que as pessoas vivem
nas cidades, é ali que estão enraizadas suas tradições
familiares, históricas e sentimentais. Onde elas pia0tam seus sonhos e aspirações. Um pensador do
século passado, Georges Rodenbach, disse que -as
cidades têm a sua personalidade, um espírito autônomo, um caráter quase exteriorizado que correspande à alegria, ao amor, à renúncia. Toda cidade é
um estado de alma e basta demorar-se nelas um
pouco para que esse estado de alma se comunique,
se nos propague num fluido que se inocula e se
incorpora com a nuança do ar".
Assim, na divisão poIítico-administrativa brasileira, as cidades ocupam um papel dos mais destacados. Costumo dizer, na defesa do municipalismo,
que as cidades são a parte mais fundamental nessa
divisão, acima até mesmo dos Estados e da própria
Federação. Por isso defendemos· maiores recursos
para nossos municípios, para que seus prefeitos
possam executar as obras e serviços pelos quais a
população, com razão, tanto clama, corno escolas e
creches, hospitais e postos de saúde, saneamento
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básico, iluminação pública, pavimentação e manutenção de ruas, urbanização de suas praças e vias
públicas, segurança, esporte e lazer, habitação e outras necessidades básicas.
André Suares, outro ilustre pensador, contemporâneo de Rodenbach, também d-lbruçou-se no estudo de nossas cidades. Disse ele em um interessante texto, onde analisava valores, como riquezas
naturais e as obras realizadas pelo homem: -As cidadas são as paisagens mais belas-. E, que prazer
nos dá, ao chegarmos a uma cidade, por menor que
seja, observannos o dedo da administração municipai em suas ruas e praças, cooperandO para o desenvolvimento do município e a melhoria da qualidade de vida de sua gente.
Por isso, congratulamo-nos com todos os nossos prefeitos municipais neste dia 11 de abril. O Dia
do Prefeito deve ser comemorado com honra e júbilo, mercê de seu empenho em prol de uma administração séria, realizadora. Com as cidades recebendo
novas obras, o seu desenvolvimento em todas as
áreas, sentimos a presença do administrador municipai, testemunho eloqüente de bravura e labor em
prol da comunidade.
Dia do Prefeito, 11 de abril. Uma data para comemorarmos com muito júbilo, num ambiente de fratemidade e amizade, de compreensão e respeito ao
trabalho desempenhado pelos nossos prefeitos, verdadeiros heróis municipais, tal o nível de dificuldades econômicas por que passam nossas cidades.
Nossos parabéns, nesta oportunidade, a cada
um de nossos prefeitos, que diutumamente trabaIham pelas suas comunidades, sempre na expectativa de estar realizando o melhor para suas populações. E, ao congratularmo-nos com nossos prefeitos,
chamamos a atenção das autoridades estaduais e
federais, para que olhem com mais carinhos para
nossos municípios, principalmente o nosso interior,
atendendo melhor suas justas reivindicat:ões.
Parabéns, Sr. Prefeito, por este 11 de abril, o
seu dia! Tenho procurado dividir as minhas semanas
de forma a estar presente em Brasilia, para votações
em plenário e o trabalho nas comi$Sões: que participo, além de haver tempo para visitar as nossas cidades do interior. Esta é uma atividade que desenvolvo
com imenso prazer, tal o carinho que a população
demonstra para com a nossa pessoa. E uma das cidades que sempre faço questão de visitar, dialogar
com sua gente, suas autoridades e lideranças, ouvir
seus reclamos e suas reivindicações e procurar o
encaminhamento das soluções necessárias, éa nossa Jarinu.
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Neste dia 17 de abril Jarinu está comemorando
mais um aniv13:málic, e, nesta oportunidade, queremos cumprimentar sua população, ordeira e trabaIhadora, que faz da cidade uma das mais simpáticas
da região Bragantina, no interior paulista. Sua história remonta ao ano de 1807, quando da fundação,
pelo capitão Lourenço Franco da Rocha e sua espasa, Rita de Cássia Moraes. Sua emancipação político-administrativa data de 17 de abril de 1949 e a
elevação a Município, através da Lei n.o 233, deu-se
no dia 24 de dezembro de 1948, quando Jarinu desrnembrou-se da Comarca de Atibaia. Jarinu é um
nome de origem indígena e quer dizer palmeira preta, vindo de jatina - palmeira, e una - preta.
A cidade de .Jarinu, Sr. Presidente, ocupa uma
posição geográfic".a ímpar, estando a 70 quilômetros
de São Paulo, tendo como municípios vizinhos Jundiaí, Atibaia, Bragança Paulista, Itatiba e Campo
Umpo Paulista. Com um clima excelente, muitas cachoeiras e nascentes d'água, pontos turísticos dos
mais interessantes, festividades grandiosas, CC)rno a
de Nossa Senhora do Carmo, São Sebastião e a tradicional NFesta do MorangoNe facilidade de acesso,
pelas rodovias O. Pedro I, Edgard Máximo zambotto,
Anhanguera, Fernão Dias, Jarinu tem no turismo um
de seus pilares econômicos e sociais. A Festa do
Morango, nos meses de junho e julho, atrai milhares
de visitantes.
Sua agricultura é das mais fortes, com destaque para a fMim.lltum.. Na cidade plantam-se laranja,
principalmente ponr-A\ morango, uva, inclusive para
fabricação de vinho, além de tonlate, feijão, milho,
vagem e abobrinha, cana-de-açúcar, eucalipto e flores. A piscic!.Jfl:ura também é bastante desenvolvida
notadamente por meio de pesqueiros do sistema
pesque-pagr..le. Conservando ainda suas características interiorana::>, Jarinu vem observando o crescimento de loteamentos e de chácaras, atraindo pessoas interessadas em desfrutar de seu clima ,~ sua
paisagem deslumbrantes.
Em 1991, Jarinu recebeu da Embratur o Selo
de Município Prioritário para (I Desenvolvimento do
Turismo. Essa é tel'tdência da cidade, incrementar o
seu turismo, m0i'eê de sua beleza, que apaixona to-dos os visitantes. O iocremento dessa atividade,
aliada a uma agricultura forte, fará com que o Município se desenvolva cada vez mais, melhorando indubitavelmente a qualidade de vida de sua gente.
Neste dia 17 de abril, quando nossa querida
Jarinu 2Ji1iversaria, cumprimentamos toda sua população pela felicidade de viver em um dos melhores
lugares de nosso Estado. Ao mesmo tempo congra-
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tulamo-nos com seu ilustre prefeito municipal, Sr.
Antonio Clarete Lorenzini e seus ilustres vereadores,
Srs. Gilberto Francisco Contesini, Luiz Galvão Franco de CamarQC>" Roberval Parise, Dorvalino Garutti,
Alonsio Pauleton Augusto Martins da Silva, Carlos
Augusto Lopes, Ce~stino Pereira de Souza, Janio
lorencini, João Francisco Broto e Mário Salessi.
Parabéns Jarinu, pelo transcurso de seu aniversário, e nossas bongratulaçães para com todos
os amigos e companheiros dessa maravilhosa cidade!

o Sr. Adylson Motta, § 2!l do art. 18 do
Regimento Intemo, deixa a cadeirada presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel Temer, Presidente.
v - ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SENHORES
DEPUTADOS:

Roraima
Alceste Almeida - BIoco-PMDB; Luciano Castro - PSDB; Luis Barbosa - PPB; Robério Araújo PPB; Salomão Cruz - PSOB.
Amapá
Antonio Feijão - PSDB; Murilo Pinheiro - PFl;
Sérgio Barcellos - PFl; Valdenor Guedes - PPB.

Pn
Anivaldo Vale - 'PSDB; Antonio Brasil - BlocoPMDB; Asdrubal Bentes - BIoco-PMDB; Benedito
Guimarães - PPB; Elcione Barbalho - Bloco--PMDB;
Geraldo Pastana - PT; Gerson Peres - PPB; Giovani Queiroz - PDT; Hilário Coimbra. - PSDB; Mário
Martins - BIoco-PMDB; Otávio Rocha - PSDB; Raimundo Santos - PFl; Vic Pires Franco - PFl.
Amazonas
Arthur Virgnio - PSDB; Átila Lins - PFL; João
Thomé Mestrinho - BIoco-PMDB; José Melo - PFl;
Paudemey Avelino - PFL
Rond6nia
Eurípedes Miranda - PDT; Expedito Júnior PFl; Marinha Raupp - PSDB; Silvemani Santos PFl.
Acre
Car10s Airton - PPB; Célia Mendes - PPB; Chicão Brígido - Bloco-pMóB; Emnio Assmar - PPB;
João Tota - PPB; Osmir Lima - PFl; Regina Lino Bloco-PMDB; ZUa Bezerra - PFl.
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Tocantins
Antonio-Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL; Dolores Nunes- PFL; Freire Júnior - Bloco-PMOB;
João Ribeiro - PFL; Paulo Mourão - PSDB; Udson
Bandeira - BIoco-PMDB
Maranhão
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- Bloco-PMDB; Wilson Campos - PSDB; Wolney
Queiroz - PDT.
Alagoas

Augusto Farias - PFL; Benedito de Lira - PFL;
Ceci Cunha - PSDB; José Costa - PSD; Moacyr Andrade - PPB; Talvane Albuquerque - PFL.

César Bandeira - PFL; Eliseu Moura - PL;
Francisco Coelho - PFL; Gastão Vieira - BlocoPMDB; João Alberto - BIoco-PMDB; Magno Bacelar
- PFL; Mauro Fecury - PFL; Neiva Moreira - PDT;
Pedro Novais - BIoco-PMDB; Remi Trinta - PL; Sarney Filho - PFL; Sebastião Madeira - PSOB.

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França PMN; Carlos Magno - PFL; José Tefes - PFL; Marce/o Déda - PT; Messias Gois - PFL; Pedro Valadares-PSB.

ceará

Bahia

Antônio dos Santos - PFL; Ariosto Holanda PSOB; Amon Bezerra - PSDB; Edson Silva - PSDB;
Finno de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - BlocoPMDB; Inácio Arruda - PCdoB; José Unhares PPB; José Pimentel - PT; Leônidas Cristina - PPS;
Marcelo Teixeira - Bloco-PMDB; Nelson Otoch PSDB; Paes de Andrade - Bloco-PMDB; Paulo Lustosa - BIoco-PMDB; Roberto Pessoa - PFL; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda - PSOB.

Alcides Modesto - PT; Benito Gama - PFl;
Cláudio Cajado - PFL; Cofbert Martins - PPS; Coriolano Sales - PDT; Domingos LeoneHi - PSB; Eraldo
Tinoco - PFl; Felix Mendonça - PTB; Geddel Vieira
Lima - Bloco - PMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jairo
Azi - PFL; Jairo Carneiro - PFL; João Almeida PSDB; João Leão - PSDB; Jorge Khoury - PFl;
José Lourenço - PFL; José Rocha - PFL; Leur Lomanto - PFL; Luís Eduardo - PFl; Luiz Braga PFL; Luiz Moreira - PFL; Manoel Castro - PFL; Mario Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - PSDB; Pedro lrujo - Bloco - PMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne - PFL; Sergio
Cameiro - PDT; Severiano Alves - BlOco - PMDB;
Simara Ellery - Bloco - PMDB; Ursicino Queiroz PFl; Walter Pinheiro - PT.

Piauf

Ari Magalhães - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - PFL; Felipe Mendes - PPB; Heráclito Fortes
- PFL; João Henrique - BIoco-PMDB; Júlio César PFL; Mussa Dernes - PFL; Paes Landim - PFL
Rio Grande do Norte

Augusto VIVeiros - PFL; Batinho Rosado PFL; Carlos Alberto - PSDB; Cipriano Correia PSDB; Henrique Eduardo Alves - BIoco-PMDB; lhe- .
rê Ferreira - PPB; Ney Lopes - PFL
Paralba

Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto
- PFL; Armando Abílio - BIoco-PMDB; Efraim M0rais - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPB; Gilvan Freire PSB; Ivandro Cunha Uma - BIoco-PMDB; José AIdemir - BIoco-PMDB; Ricardo Rique - Bloco-PMDB;
Wilson Braga - PSOB.
Pernambuco

Antônio Geraldo - PFL; Eduardo Campos PSB; Fernando Ferro - PT; Fernando Lyra - PSB;
Gonzaga Patriota - PSB; Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - PFL; José Chaves - Bloco-PMDB;
José Jorge - PFL; José Mendonça Bezerra - PFL;
José Múcio Monteiro - PFL; Luiz Piauhylino - PSDB;
Nilson Gibson - PSB; Osvaldo Coelho - PFL; Pedro
Corrêa - PPB; Sérgio Guerra - PSB; Sílvio Pessoa

sergipe

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSOB;
Antonio do Valle - Bloco - PMDB; AraceIy de Paula
- PFL; Bonifácio de Andrada - PSDB; Carlos Meltes
- PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Danilo de Castro PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB; Elias Murad PSDB; Eliseu Resende - PFL; Genesio BemardinoBloco - PMDB; Herculano Anghinetti - PPB; Hugo
Rodrigues da Cunha - PFL; Ibrahim Abj..Ackel PPB; Israel· Pinheiro - PTB; João Fassarella - PT;
João Magalhães - Bloco - PMDB; José Rezende PPB; Lael Varella - PFL; Leopoldo Bessone - PTB;
Mareio Reinaldo Moreira - PPB; Mauricio Campos PSDB; Neif Jabur - Bloco - PMDB; Odelmo Leão PPB; Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander - PTB;
Philemon Rodrigues - PTB; Roberto Brant - PSDB;
Rornel Anizio - PPB; Ronaldo Perim - Bloco PMDB; Sandra Starling - PT; Saraiva - Felipe - Bloco - PMDB; Sergio Miranda - PCdoB Sergio Naya SJP; Silvio Abreu - PDT; Tilden Santiago - PT; Vittorio Medioli - PSDB; Wagner do Nascimento - PPB.
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Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - Bloco - PMDB; João Coser PT; Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão - PFL; Marcus Vicente - PSDB; Nilton Baiano - PPB; Rita Camata Bloco - PMDB; Roberto Valadão - Bloco - PMOiB.

Rio de Janeiro
Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Ayrton Xerez - PSDB; Carlos Alberto Campista PFL; José Mauricio - PDT; Osmar Leitão - PPB; Ronaldo Santos - PSDB.
Sio Paulo
Arnaldo Madeira - PSDB; Eduardo Greenhalch
- PT; Michel Temer - Bloco - PMDB.

Mato Grosso
Pedro Henry - PSOB.
Goiás

Nair Xavier Lobo Bloco - PMDB;
Mato Grosso do Sul

Marçal Filho - PSDB;

P.-an6
Chico da Princesa - PTB; Djalma de Almeida
Cesar - Bloco - PMDB; José Borba - PTB; Luciano
Pizzatto - PFL; Luiz Car10s Hauly - PSOB; Mauricio
Requião - Bk>co - PMDB; Max Rosenmann PSDB; Moacir Micheletto - Bloco - PMOB; Nedson
Micheleti - PT; Nelson Meurer - PPB; Padre Roque
- PT; Paulo Bernardo - PT; Renato Johnssolil PSDB; Ricardo Barros - PPB; Valdomiro Meger PFL; Werner Wanderer - PFL.
Santa catarina

Dercio Knopp - PDT; Edinho Bez - Bloco PMDB; Edison Andrino - Bloco - PMDB; Hugo Biehl
- PPB; João Matos - Bloco - PMDB; João Pjzzohitti
- PPB; José Carlos Vieira - PFL; Mario Cavallazzi PPB Milton Mendes - PT; Neuto de Conto - Bloco PMDB; Paulo Bornhausen - PFL; Paulo Gouvea PFL; Serafim Venzon - POT; Valdir Colatto - Bloco
- PMDB; Vânio dos Santos - PT.

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSI)B;
Adylson Motta - PPB; Airton Oipp - POT; Artindo
Vargas - PTB; Augusto Nardes - PPB; Carlos Cardinal - PDT; Darcisio Perondi - Bloco - PMOB; Enio
Bacci - PDT; Esther Grossi - PT; Ezidio Pinheino PSDB; Fetter Junior - PPB; Gennano Rigotto - EUo-
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co - PMDB; Jair Soares - PPB; Jarbas Lima - PPB;
Luiz Mainardi - PT; Matheus Schmidt - PDT; Mendes Ribeiro Filho - Bloco - PMDB; Miguel Rossetto
- PT; Nelson Marchezan - PSDB; Odacir Klein Bloco - PMDB; Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo Paim
- PT; Paulo Ritzel- Bloco - PMDB; Telmo KirstPPB; Valdeci Oliveira - PT; Waldomiro Fioravante PT; Wilson Cignachi - Bloco - PMOB; Veda Crusius
-PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 287 Senhores Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoco os Srs. Deputados a virem ao plenário. A matéria
de hoje depende da audiência de S. ExU, que deverão acompanhar as discussões que aqui se processarão para bem decidirem ao final.
O SR. PRESIDENTE (Michef Temer) -:. Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e constante da Ordem do Dia.
nem único: Representação s/rfI-, de 1998, da
Mesa da Câmara dos Deputados e do Partido dos
Trabalhadores.
Discussão e votação do parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação às Representações s/rfl, de 1998, da Mesa da Câmara dos
Deputados e do Partido dos Trabalhadores, sobre a
proposta de aplicação de perda de mandato contra o
Deputado Sérgio Naya, sendo esta com base no disposto no art. 55, I, 11 e § 2l! da Constituição Federal,
combinado com os arts. 17, VI, g, 231, 244 e 268 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e aquela com base no disposto no art. 55, inciso 11 e seu § 2l!
da Constituição Federal, combinado com os arts. 240,
11, e 244, § 2l', incisos I e 111 do mesmo Regimento Intemo; tendo parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação pela procedência das Representações (Relator: Sr. Marconi PeriRa).
O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com base no art.
46, inciso I, do Regimento Interno, peço a V. Ex' que
detennine a suspensão dos trabalhos de todas as
Comissões desta Casa. Passei agora pelo corredor
das Comissões e verifIqUei que todas estão funcionando, repletas de Deputados.
Portanto, é fundamental a suspensão dos trabalhos de todas elas e que os Srs. Deputados se
desloquem para este plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho
a questão de ordem do nobre Deputado Chico Vigilante.
Determino às Comissões que paralisem os
seus trabalhos. De resto, fica aqui o alerta: qualquer
decisão tomada por Comissão a partir do início da
Ordem do Dia não tem validade jurídica.
Portanto, mais urna vez, determino o encerramento dos trabalhos das Comissões e convoco os
Srs. Deputados para virem ao plenário.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Srs.
Deputados, esta Presidência presta os seguintes esclarecimentos ao Plenário sobre o procedimento da
discussão e votação do item da Ordem do Dia de
hoje: inicialmente, será concedida a palavra ao Sr.
Relator da matéria, Deputado Man::oni Perillo, que
poderá fazer a sua exposição pelo período de 25 minutos. A seguir, será facultada a palavra, também
por 25 minutos, ao defensor do Deputado Sérgio
Naya; e, após isso. ao próprio Deputado. se assim o
desejar peta mesmo período de 25 minutos.
,
.
_ Após a ~lavra da def~ será. abe~ a dlscus~o da matén~ a quantos queiram discuti-ia, pelo penQdo de 5 minutos para cada orador. Após falarem
" De utados rvvLo.rá
da d·
~
, ..,,,n..;'''' ser encerra a ISCU~O.
seis
~ requenrnento de Líderes que representem.a maIOna ab~luta dos membros da Câmara, provido pelo
Plenáno.
Encerrada a discussão, por falta de oradores
ou a requerimento, será iniciado o processo de votação -: ~u= será sec.reto, confonne deter:rninam a
ConstitulÇ8o e o Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.
Esclareço que o parecer da Comissão de
Constituição e. Justiça e de Redação é pela procedência da representação. Portanto, quem votar ·sim·
ao parecer estará votando pela perda de mandato
do Deputado Sérgio Naya; e quem votar ·não· estafá votando pelo arquivamento da matéria, valendo
ressaltar que a perda do mandato somente será declarada se forem obtidos, no mínimo. 257 votos
·sim· ao parecer.
Sem embargo de outros esclarecimentos, e
mais uma vez convocando os .Srs. Deputados pàra
virel"fl ao plenário, antes ainda de conceder a palavra
ao Sr. Relator Marconi Perillo, esta Presidência concede permissão de acesso às dependências do pienário ao Sr. Advogado defensor do Deputado Sérgio
Naya, Or. Daniel Azevedo.
O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V.

ex- a palavra para fonnular uma questão de ordem.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a importância do
pronunciamento do f>eputado Marconi Perillo exige
que todos nos dirijamos para o local do debate. Nasse sentido, gostaria de solicitar a V. EX- a reiteração
do convite a todos os Parlamentares que se encontram na Câmara dos Deputados para que.. venham
ao plenário.
_Será aberto. agora o process:o ~ debate. dis?USS8O• esclareclment~ e contraditóno. Portanto,. é
Importante o comparc::c'mento de todos. Já se reglStra a presença de ~s ~ 370. P~r1amentares nesta
Casa, e essa particIP~? sena Importante ~rque
va~ tomar uma d~.lS8o de extrema gravidade,
seriedade e ~esponsabllidade.
.
Gostana, portanto, ~e ~Iar a V. ex- no sentido de que convoq~~ de IJnedJat~ !odos os ~dos para que se dlnJ8lT' "ao plenáno, em funça~ do
momento que estamos VIVendo e da responsabilidade exigida de cada um de nós.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Não há
questão de ordem a ser respondida, mas é extremant 00·1
!erta do De utado F mand F
me e
o a
p
e
o erro no
sentido de que todos os Deputados. que deverão
decidir matéria da maior relevância, venham ao pianária para acompanhar passo a passo as ÓISCUSSÓes que aqui se procederem - tanto aquelas derivadas do relatório quanto as derivadas da defesa, tanto do acusado como de seu defensor o nobre advogado. Ademais, é importante que ~m pessoalmente os oradores Deputados que se manifestarem.
Convoco-os mais uma vez, portanto, a virem ao pienário.
O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
só para reforçar, faço um apelo à bancada do Partido dos Trabalhadores para que todos se dirijam ao
plenário a fim de participar dos debates. Gostaria
que Líderes de outros partidos também assim procedessem para ajudar na iniciativa que V. Ex- iniciou
neste momento.
. O SR.· PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não. Os Srs. Líderes partidários certamente seguirão
o exemplo de V. Ex- e convocarão suas bancadas
pelo microfone.
O SR. WAGNER ROSSI ,.... Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. WAGNER ROSSI (BIocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de parte
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do PMDB, quero dizer a V. ExI e à Casa que esjae de Redação, tive o cuidado de apresentar conceimos mobilizando nossos Deputados e que nosso
tos de decoro parlamentar de autoria de. eminentes
partido está maciçamente presente para uma delibejuristas de todo o País. Também tive o cuidado de
ração de tal importância.
.
recorrer ao direito comparado, especialmente às teRenovo aos companheiros da bancada do
gislaçães que tratam do decoro parlamentar dos
PMDB o apelo para que venham ao plenário. Os que
Parlamentos pelo mundo afora. Dada a escassez d~
ainda não marcaram presença, que o façam e pertempo, irei me ater apenas àquilo que diz respeito à
maneçam em plenário, para as discussões de graodefesa do Representado, especialmente às conclude relevância que aqui teremos.
sões principais deste Relator.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
Voto do Relator.
aguardar a chegada do advogado do Deputado SérDf,! quebra do decoro partamentar pelo Deputado
gio Naya.
Sérgio Naya.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Marconi
Em sua defesa, procura o Representado afasPerillo, relator, que terá 25 minutos para seu pronuntar a tipificação de sua conduta, afinnando não haver
ciamento.
prova da prática de qualquer delito. .
O SR. MARCONI PERILLO (PSOB - GO. ProAo contestar a representação da Mesa, afinna
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI'..s e
o Representado, à fi. 06, que:
Srs. Deputados, inicialmente devo sintetizar o relat6.
rio por mim elaborado.
, _Apanhou-se,.à Impre~, na sua transRepmsentação slnD de 1998 (apensa a Repre-mlSS8O sem c1avlJa que ligasse (certos) os
sentação slnD de 1998
Partido dos TrabaIhadoms).
fatos noticiados e a realidade mesma deles,
,
,
e, nesta leviandade, quis-se enliçar o Repre~!~ a ma~ifestação da ~o de
sentado à culpa penal da queda do Palace
li, como se não tivesse, sob juras legais diConstitUlçao e JustJC?l e de Redação sobre a
proposta de aplicação da pena ~ perda de
tas (precedentes) do CREA, engenheiro tecmandato contra o Deputado Sérgio Naya, nos
nicamente responsável pela edificação (da.
tennos do art. 55, inciso li, e § 2", da Constituin2 3), in litteris...
'
ção Federal, combinado com os arts. 240, li, e
244, § 2!l, incisos I e 111, do Regimento Interno
Passa, em seguida, a transcrever o tenno de
da Câmara dos Deputados.
compromisso do engenheiro Sérgio Murilo Domingues,
Relatório.
em que este, entre outras coisas, declara o seguinte:

<b

Resultam as presentes Representações de reIatório apresentado pelo Corregedor da Câmara dos
Deputados, Deputado Severino Cavalcanti, e derequerimento formulado pelo Partido dos Trabalhadores, em face da denúncia da prática de ato atentat6rio ao decoro parlamentar pelo Deputado Sérgio
Naya, tendo em vista os fatos veiculados pela imprensa de todo o País.
Por sua vez, o Partido dos Trabalhadores tantlém
propôs Representação ~ o ~.Séfgio Naya,
apensada à da Mesa, visando à ~ do processo
de perda de mandato do Deputado Sérgio Naya.
J t'
de
N C . - de Co stit· • -

a orrnssao
n ulÇ80 e us lÇ8 e
Deput d Sé . 1.1_,
t
Redaçao,
o
a o
rglO l'IClya apresen ou, no
.
t
I
def
-'-.:
rroIo
t
prazo reglmen a,
asa pl.,Vla, a
u estern unhas e produziu provas documentais. Realizadas todas as diligências necessárias para a elucidação dos
fatos que originaram as citadas Representações,
teve-se por encerrada a fase de instrução probatóllia.
É o resumo do relatório, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sr.ts e Srs. Deputados, no voto
que apresentei à Comissão de Constituição e Justiça

-Declaro qoe, a partir dàsta data, assumo a inteira responsabilidade e a direção de
todas as obras ou serviços técnicos, de minha inteira responsabilidade, em execução
ou que se executarem na vigência desta declaração, sob o r:egime de empreitada, de
administração, ou de outro qualquer, pela firma SERSAN - Sociedade de Terraplanagem, Construção Civil e Agropecuária.
Neste documento trazido aos autos, não consta reconhecimento da assinatura do engenheiro resnsá,_1
óp' stá utent' da
poY1:teac lanaoe
a
1Ca.
apó
he' Sé . M '
logo
s o nome do Engen lro
rglO unI Do .
ut decl
d
o 'nt
mingues
aparece
o
ra
araçao,
vaza
a nos
t
.
,segUi es ermos.
Declaramos estar cientes do presente
Termo de Compromisso finnaclo pelo engenheiro civil Sérgio Muriio Domingues e que o
mesmo terá integral autonomia da direção
.das obras e serviços técnicos a cargo desta
firma.
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Mais uma vez, não há reconhecimento da finna
do único assinante.
Este documento é de valor probatório duvidoso. A cópia não é autenticada. A assinatura no Termo de Compromisso não está reconhecida devidamente. A assinatura da pessoa que dá ciência do
compromisso também não é reconhecida. Além disso, não atesta a responsabilidade específle8 pela
edificação do Palace li, sendo um termo de responsabilidade genérico.
Todavia, esta Comissão não dispõe de poderes
judiciais para processar e julgar o Deputado Sérgio
Naya pelo desabamento do referido edifício. Tampouco se pretende demonstrar a existência ou não
da prática de crime nesse episódio. Corno já disse
anteriormente, a falta de decoro pal1amentar não
está atrelada à demonstração de ilícito penal. Este
não é conditio slne qua non para que se configure
a quebra do decoro parlamentar. Esta também não é a
sede própria para se discutir responsabilidade civil.
Prossegue a defesa, afinnando que o fato de o
Representado ser sócio majoritário da SERSAN não
ifl1'lica a sua responsabilidade pelos fatos ocorridos.
A Constituição Federal, no seu art. 54, dispõe,

In litteris, que:
Art. 54. Os Deputados e Senadores
não poderão:
1_ desde a expedição do diploma:
a) finnar ou manter contrato com pes_
soa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista
ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a
cláusulas uniformes;

b)

11 - desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou
diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de
direito público, ou nela exercer função remunerada;
A re~ IstoÉ nR 1.483, de 4 018IÇ0 de 1998,
em um artigo intitulado -Naya Demolições-, refere-se
ao Representado como um Deputado de muitos favores e afirma, à pág. 22, que:
A chegada de Naya à Câmara ajudou
a impulsionar seus negócios. Em janeiro de
1989, aproveitou a nomeação do grande
amigo Leopoldo Bessone, também Deputado pelo PMDB mineiro, como Ministro da
Reforma e Desenvolvimento Agrário para se
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livrar de um abacaxi. Vendeu ao Ministério
chefiado pelo colega um prédio de 21 andares, dos quais sete estavam condenados
pelo Corpo de Bombeiros. O Governo Federal
chegou a pagar a primeira parcela, mas o
negócio foi suspenso pelo então Presidente
José samey. Mesmo assim, o sinal pago a
Naya até hoje não foi devolvido.
Neste aspecto, os documentos trazidos aos autos por ocasião do depoimento do Deputado Sérgio
Naya, embora também sem autenticidade, apontam
para a realização desta venda por uma empresa que
não mais pertencia ao Deputado Sérgio Naya, a empresa Comercial Construtora Stecca.
No que tange à implJrtação de aparelhos de
hemodiálise, alega a defesa que;

Os aparelhos para hemodiálise proviaram de origens legais, mediante comprovações (todos eles), em circunstâncias Iímpidas e claras, doe.j.n. 07, de forma a 00nhuma dúvida, quanto a isso, ser criada,
no rnaIdoso desiderato, como o foi, de se pretender malhar o representado em falsificação
documental (CP, art. 297), dai que se esvai
cara a criminosa increpação ao mesmo açoitada, levianamente, pelos adversários sem escrúpulos, tanto mais o fazendo, conforme
aconteceu, por meio de uso da prestidigitação,
tecida à custa de trechos - seccionados - de
fita de vídeo, doe.j.n. 08, posto - estanques para não abordarem a nimiedade contextuaI
da conversação infonnalíssima da reunião, externada na fita de Três Pontas, doe.j.n.04, materialidade(fls26127)atípica, que o é, onde crime algum
medra.
.
Todavia, os documentos a que se refere a defesa, mais uma vez, são juntados em cópias não-autenticadas, chegando a trazer à baila a tradução de
texto em alemão, afirmando que os aparelhos foram
doados, sem a indicação de tradutor juramentado.
Novamente este documento é de valor probatório
duvidoso. De qualquer forma, não há como se afirmar, categoricamente, que houve irregularidade nessa importação, fato que só poderá ser apurado pelo
Poder Judiciário.
Sobre a apropriação de uma máquina dragIIne, defende-se o Representado nos seguintes termos, à fl. 10 da defesa apresentada, inicialmente,
perante a Mesa:
A expressão quis mencionar o fato de
que teria diligenciado a transferência de uma
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draga pertencente ao DNOCS, que não astava sendo utiflZ8da pela municipalidade de
Três Pontas, para o Municfpio de LeopoIdina, onde a mesma seria útil à comunidade.
Como ali não souberam utilizar a referida
draga, foi ela transferida para ltanhaudu,
onde realizou uma grande obra, evitandc) as
enchentes. De lá, esse equipamento foi recolhido para o acervo do referic:b órgão, !hoje
extinto.

Outra vez o Representado juntou cópia sem
qualquer autenticação de veracidade, para tentar documentar a transferência da referida draga.
Causa estranheza o fato de alguém se vangloriar de ter-se apropriado indevidamente de
qualquer objeto que lhe tenha sido cedido voluntariamente.
Se a transferência da máquina foi realizada de
acordo com os requisitos legais vigentes, por que razão o Deputado Sérgio Naya exporia sua dignidade,
publicamente, fazendo-se passar por alguém de
conduta duvidosa, que se apropria de coisas alheias
sem o consentimento de seu verdadeiro dono? Por
outro lado, deve-se considerar ético e decoroso que
um representante do povo no Congresso Nacional,
no exercício de um cargo de grande importância
para a Nação, faça declarações, ainda que supostamente inverfdicas, tentando passar a imagem de
desonesto e mau caráter? Ninguém, em sã consciência., defenderia esta tese. J: que não se trata
apenas de um fato jocoso, envolvendo a ftguru exclusiva do Representado. Ao fazer isso. o DeplJltado
Sérgio Naya lançou dúvidas sobre a honorabilidade
de todos os membros que compõem esta In.cdituição, o Congresso Nacional. que ele também representa. Mesmo que a apropriação tenha sido legal,
as afirmações de fraude feitas pelo Representado
ofendem a dignidade desta Instituição - pilar maior
da democracia -, que ele representa. e atenta contra o decoro parlamentar.
Com relação à falsificação de assinaturas, colhemos as declarações feitas pelo Deputado Sérgio
Naya, divulgadas amplamente pela imprensa e
constantes das fitas exibidas pela Rede Globo de
Televisão, no programa Fantástico; no programa
Fogo Cruzado, da Rede Bandeirantes de Televisão;
no Jornal da Record, da Rede Record de Televisão;
e na própria fita juntada aos autos pela defesa do Representado, devidamente periciadas. uma a uma, pelo
Instituto Nacional de Criminalística do Departamento
de PoIfcia Federal, que concluiu não haver qualquer
montagem fraudulenta:
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Eu assinei pelo Governador. Por ordem de seu Governador... Ele não deu ordem nenhuma. Mas eu falei que deu ordemo
Eu assinei uma ordem para o Governador. Eu falsifico mesmo. Dei ordem para
o Prefeito. Ele acreditou que era a ordem.
Mas fui eu que falsifiquei. Eu falsnlCo mesmo.
Em sua defesa escrita, o Representado não
nega que tenha feito tais afirmações, Iimitando-se a
dizer que se encontrava em ambiente informaUssimo, resguardado pela privacidade, como se observa
dos trechos a seguir transcritos:
Nenhuma das duas representações
quis saber se a desnudez de privacidade do
Representado. colhida à sorrelfa em ambiente informalfssimo, não era a violaçio da
própria intimidade em conversações de arcanos, que, à sua vez, chumbaria o cinegraflSta amador à desconsideração contra a liherdade alheia, constitucionalmente assegurada (fi. 10).
Aquela reunião de Três Pontas, genuinamente, é como se companheiros estívessem detrás das muralhas de quintal, protegidos ao recesso da residência, onde o cinegrafista amador foi intruso (fi. 20).
Junta declaração psinada pelo Vereador Sebastião Eduardo Silva, l'residente da Câmara Municipal, dando ciência de que -após a reunião ordinária
encerrada há aproximadamente 02 (duas) horas é
que foi recepcionado o Deputado Sérgio Naya. de
maneira informal e amigável, não seguindo as normas regimentais•••Tal argumentação não pode prosperar. A reunião foi realizada no Plenário da Câmara de Versadores de Três Pontas - MG. Poder-se-ia sustentar a
tese de que o Plenário de uma Câmara de Vereadores se assemelha à residência, ao quintal da casa do
Deputado Sérgio Naya ou de qualquer dos Versado- .
res ali presentes? O absurdo da tese é gritante. A
Câmara de Vereadores é local público, é a Casa do
Povo. O povo, sim, pode alegar que ali é a sua casa.
É bem verdade que, em alguns casos, para resguardar o interesse público, e não o particular, o Regimento da Casa Legislativa permite que a reuniIo
ocorra, nas deliberações secretas, sem a pnJS8nÇ8
de outras pessoas além de seus membros. Não é o
caso. pois a declaração do próprio Presidente da
Câmara de Vereadores dá ciência de que a reunião
não transcorria na forma regimental.
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Em momento algum foi solicitado ao público
presente que 'SENetirasse daquele Plenário para que
ali ocorresse uma deliberação secreta. Isto resta claro, inclusive, nos depoimentos das testemunhas, arroladas pela defesa, presentes àquele ato, que afirmaram, contundentemente, que nenhuma ordem foi
dada para que os cinegrafistas se retirassem e
que todos sabiam estar sendo filmados, inclusive o
Deputado Sérgio Naya.
Não se pode invocar, neste caso, a intimidade,
a privacidade dos Vereadores e do Deputado Sérgio
Naya para buscar a proteção, a ocultação de declarações vergonhosas e antiéticas, que ferem o decoro
parlamentar e, em especial, esta Casa Legislativa. O
.Deputado é sempre Deputado, não importa se está
no recinto do Congresso, no clube, no shopping
center, na rua ou em qualquer outro lugar. Seu comportamento reflete-se sobre esta Instituição, que ele
representa, atingindo-Ihe a dignidade e a honra objetiva e subjetiva.
Até mesmo as testemunhas de defesa do
Deputado Sérgio Naya, que cornpãreceram à Comissão de Constituição e Justiça, deram seu depoimento de que tais -bravatas- do Representado não
são corretas, não são éticas, não são decorosas e
produzem um efeito negativo na imagem do Parlamentar e da sua Instituição.
Tais declarações foram colhidas em local públi.co; sem qualquer violação à honra, à privacidàde
. ou à imagem dos presentes. O que houve; isto
sim, foi a quebra do decoro parlamentar pelo
Deputado Sérgio Naya, ao se declarar falsificador
e se vangloriar da prática de atos indecorosos e
ilegais.
Não importa seja demonstrada ou não aexistência de qualquer falsificação, pois não se está julgando, neste plenário, a prática de crime, matéria de
'eômpetência do Poder Judiciário. Para a quebra 'do
decoro parlamentar, basta que a dignidade da instituição a que pertence o Deputado tenha sido violentada, tenha sido violada. É o que se obselVa nesta
hipótese.
" As críticas divulgadas pela Imprensa são feitas
hão ao. cidadão Sérgio Naya, mas ao Deputado
Federal Sérgio Naya, ao membro da Câmara dos
Deputados, da Instituição Congresso Nacional, do
Parlamento brasileiro. Mais que isso, as notícias divulgadas lançam dúvida sobre a honorabilidade do
Parlamento, ao tentarem demonstrar que essas práticas foram facilitadas pelo mandato exercido pelo
Representado, como se pode conferir das inúmeras
afirmações veiculadas por toda a imprensa nacional.
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A conduta antiética e indecorosa do Representado, sem dúvida alguma, lança grandes e irremovíveis máculas sobre a dignidade, a confiabilidade e a honorabilidade da Câmara dos Deputados e
de todos os seus Representantes.
.O Deputado Sérgio Naya, em entrevista na
Rede Record de Televisão, chegou a sugerir que estava embriagado - ou com sinais de embriaguez quando fez tal pronunciamento na Câmara de Vereadores de Três Pontas - MG e que tudo não havia
passado de bravata.
Ora, tal fato, por si só, já configuraria falta de
decoro parlamentar. Um Deputado que se apresenta
embriagado perante uma Casa Legislativa, contando
vantagens, fazendo bravata e admitindo ser um falsificador não pode merecer a confiança e o respeito
de seus representados.
Qualquer que seja a hp)lese, independentemente
da comprovação ou não da prática de crime, estivesse o Representado fazendo ou não bràvata, a verdade é que sua conduta lançou sérias desconfianças
'sobre eStá Instituição a que todos nós pertencemos,
contaminou a atuação de todo o Parlamento brasileiro, atraindo a esta Casa Legislativa a desconfiança
do povo quanto à seriedade no exercício da atividade ,parlamentar. e quanto à integridade moral de todos os seus membros.
.
' ; , Os depoimentos colhidos, na Comissão de
COnstituição' e Justiça e de Redação, das testemunhas de defesa do Deputado Sérgio Naya confirmam o que já foi dito e reforçam a tese de quebra de
decoro parlamentar, conforme passaremos a demanstrar, na análise seguinte do conteúdo de cada
,q~poim.eFlto.. " '
A oitiva de Adriane Barbosa de Faria Brito em
nada, afasta. a prática de quebra de decoro parla,mêótar,pelo HépresentaQo.
,:
Em primeiro lugar, a testemunha deixou claro
que deve favores políticos ao Deputado Sérgio
Naya, havendo, portanto um vínculo político e um
.liame de amizad~ entre eles, o que coloca sob suspe!ç,ão a testemunha.
Além disso, mesmo tentando isentar o Representado da prática de irregularidades, a testemunha
deixou transparecer, cristalinamente, que o Deputado
Sérgio Naya distribui favores políticos na região,
doando tijolos e passando cheques, entre outras coisas, o que lhe tem granjeado a simpatia, a admiração e os votos dos leitores de Três Pontas, além de
outros Municípios.
O que é mais importante: a testemunha afirmou, categoricamente, que ouviu o Deputado Sérgio
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Naya dizer que falsificou a assinatura do Governador e que falsifica mesmo. Também ouviu o Representado aconselhar as costureiras a assinarem
dois recibos em troca do pagamento de um mês
apenas. Não importa se o ambiente era descontraído e a reunião informal. A testemunha ouviu o
Deputado Sérgio Naya fazer as afirmações já referidas.
Assim como as demais testemunhas, o Sr. Ruy
Ouintão confirmou que o Representado fez as afirmações de falsificação, dizendo que falsifica mesmo.
E mais, confirmou que o Representado gosta de
contar vantagem, de se vangloriar, tentando de.monstrar que é maior, em prestígio, do que todos os
seus .colegas Deputados Federais.
Tal é o alcance, o impacto dessas chamadas
~ravatas- no senso ético do povo brasileiro, que o próprio Ruy Ouintão, amigo e subordinado do Det3utado
Sérgio Naya na Rádio de Três Pontas, deixou claro,
em seu depoimento, que não considera respeitoso
fazer esse tipo de afirmação, que isso denigre a imagem do Parlamentar e, por isto, jamais faria essas
brincadeiras para se promover.
A prova de que não houve qualquer invasão de
privacidade por parte do cinegrafista amador ÉI o fato
de que todos sabiam que estavam sendo filmados e,
em momento algum, pediram aos cinegrafistas que
se retirassem, alegando que aquela reunião seria informal, apenas entre amigos. Isso nunca ocon'eu, Sr.
Presidente, Srs. Deputados.
A oitiva de Ângela Aparecida Pereira Oliveira,
mais uma vez, confirmou que o representado fez as
afirmações de que falsificou a assinatura do Governador e falsifica mesmo.
Apenas para argumentar: mesmo que a operação, com relação às costureiras, fosse de integralização de quotas, por que razão se efetuaria () pagamento de um valor, com o registro documental de
outra quantia? A hipótese continuaria sendo de simulação ou fraude, envolvendo as costureiras como
protagonistas desse ilícito, instigadas, indu:zidas à
pratica dessa conduta delituosa pelo Deputado Sérgio Naya.
Induzir alguém à prática de fraude pode ser
considerado decoroso e ético? Nem a·mais dilatada
e generosa valoração dos fatos teria como conduzir
a essa solução. Exsurge, cristalina, a violação do decoro parlamentar pelo Representado, ao induzir pessoas do povo à prática de fraude e atos ilícitos.
O decoro parlamentar é obrigação do representante do povo em qualquer ocasião e lugar, e
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não apenas no recinto de sua Casa Legislativa, porquanto o acompanha durante todo o mandato.
Sobre a montagem da fita de vídeo, em nenhum momento as provas testemunhais carrearam
aos autos elementos que demonstrassem esse
fato.
A testemunha Ângela Aparecida Pereira de Oliveira afirmou que houve corte seco na fita de vídeo,
mas sequer sabi~ definir o que é corte seco, confundindo-o com distorções na imagem e acréscimos na
gravação.
A alegação de montagem da fita de vídeo perde todo o seu sentido quando as testemunhas presentes àquela reunião, em coro uníssono, confirmaram ter ouvido o Deputado Sérgio Naya pronunciar a
frase: -Eu falsifico mesmo-.
A análise dos depoimentos. das testemunhas
não deixa dúvida de que o decoro parlamentar e o
brio da Instituição foram atingidos.
Oitiva da testemunha referida Robson Oliveira
Novak.
Este depoimento traz inúmeras contradições e
reforça a tese de que houve quebra de decoro parlamentar pelo Deputado Sérgio Naya. Se não, vejamos:
A testemunha confirma que o Deputado fez declarações de que falsificou a assinatura do Governador e que falsifica mesmo. Mais do que isso,· trouxe
a informação de que as portas foram abertas ao -povão-, o que demonstra que a reunião não era sigilosa nem reservada, como pretende demonstrar a
defesa. Além do mais, tendo as declarações do
Deputado Sérgio Naya sido feitas perante o -povão-,
para quem quisesse ouvir, esse comportamento se
reveste de real gravidade, demonstrando que o Representado não tinha a menor preOcupação. em resguardar a dignidade do Parlamento e a sua própria,
ao contar tais -bravatas- em público, declarando-se
um falsificador.
A testemunha afirma que houve corte seco. na
fita da TV Cidade. Por que razão o cinegrafista, empregado do próprio Deputado Sérgio Naya, iria proceder a esses cortes, omitindo a parte mais importante para a caracterização de -bravatas-, a saber, o
momento em que o Deputado afirmou que tudo não
passava de brincadeira para provocar o Vereador
Ruy Ouintão? Isto não aparece na fita de vídeo apresentada pela defesa. Por que não, Sr. Presidente,
SrM e Srs. Deputados? Porque nunca aconteceu.
Esta é a verdade: não houve desmentido algum.
Não há qualquer prova disto, a não ser as vagas e
contraditórias afirmações das testemunhas, feitas
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pelo sentimento de lealdade ao seu protetor e benfeitor. o Representado.
A testemunha se contradiz grosseiramente
quando afirma que. após ter recebido a ordem de
não filmar. lançou mão de sua câmera. instalou-a
bem em frente à Mesa do Plenário. voltada para o
Deputado Sérgio Naya. e. então. pasmem Sr. Presidente. Srs. Deputados. gravou tudo clandestinamente. A testemunha Ângela Aparecida Pereira Oliveira
afirmou. em seu depoimento. que Artêmio Schiavon
entregou uma fita para Robson Oliveira Novak, na
Câmara de Vereadores. Nunca houve clandestinidade nessa gravação.
Pediria, Sr. Presidente, que V. Ex' me concadesse mais cinco minutos para concluir esta leitura.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pronuncio desde já que o nobre Deputado Sérgio Naya e o
seu defensor terão, de igual maneira, trinta minutos,

como V. Ex'
O SR. MARCONI PERILLO - Todas as testemunhasque vieram à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação e o próprio Deputado Sérgio
Naya afil'l11éllal11, categoricamente, que essa ordem
não foi dada. O único que se lembrava era Robson 0Ii-

veira Novak, que sequer soube dizer se o Represermdo e 'os Vereadores falavam ao microfone. As
contradições são evidentes e demonstram a insustentabiIidade dos fatos alegados pela defesa do Repre-

sentado.
A testemunha tentou demonstrar a existência de
montagem na fita gravada por outro cinegrafista, o da
TV Cidade. de propriedade do Representado. contrariando 'laudo do Instituto Nacional de Criminalística do
Departamento de Polícia Federal, quando, na verdade,
sua única e-~'" como I'iNanrafista ~lftn",1 foi
~ .... .....,.

~"-

.......toOtV1....

no -Estúdio A-. durante parcos quatro meses. após ter
trabalhado com pintura de automóveis.
Outra grave contradição da testemunha verifica-se quando esta afinna que o Sr. Artêmio Schiavon, embora ausente do recinto da Câmara de Vereadores, deu-lhe a contra-ordem para gravar clandestinamente a reunião, depois que o Presidente detenninou a cessação da filmagem.
Revela-se também pueril a narração de como o
Sr. Artêmio Schiavon deslocou-se até a Câmara de
Vereadores para. às escondidas. entregar uma fita
virgem à testemunha. desnecessariamente, quando
esta já dispunha de outra. com o pretexto da dar ordens ao n~n Oliveira Novak para filmar c1andestinamente. O Vereador Ruy Quintão disse c1aramente aqui que o Deputado Sérgio Naya sabia que esta-
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va sendo filmado pelo Sr. Robson Oliveira Novak.
Não havia nenhuma clandestinidade.
Resta claro que as declarações de falsificação
foram feitas e que não houve desmentido. A prova
testemunhal é contundente em demonstrar a quebra
do decoro parlamentar.
Uma análise do Laudo de Exame em Material
(fitas de vídeo) realizado pelo Instituto Nacional de
Criminalfstica do Departamento da Polícia Federal
demonstra que não houve qualquer tipo de montagem fraudulenta. Isto importa dizer que a pessoa
presente àquela reunião era. de fato, o Deputado
Sérgio Naya e que as afirmações de que falsifICOU a
assinatura do Governador e que falsifica mesmo foram por ele proferidas, não resultando de qualquer
montagem ou adulteração da fita.
O laudo pericial que ora comentamos também
dá ciência de que não foi feita nenhuma montagem
fraudulenta nas fitas, o que contesta, frontalmente,
as afirmações das testemunhas de que houve adulteração das fitas com o fim exclusivo de prejudicar o
Deputado SéqJio Naya.

As provas carreadas aos autos não deixam dúvida
de que houve a prática de ato atenIatório ao decoro par_
L.
~
uintes --..10 ...._
JalI_ HaI, ' - U I _ 1 l ' C l nas seg
'Alll1UU1lRl.
_ As afirmações de falsificação feitas em público,
para quem "'Iisesse ouvir., pelo n-....-a..
Naya.
CMw.ln.
•

-

A ":;

-

811l1118Ç8O

da ~ -;:;~)llUideoI6gica,.
.............

.

consistente no uso de nome falso.
_ O conselho dado às costureiras para praticarem

fraude.
_ A, atribuirJio a si
"r-

mesmo da prática de condu-

tas criminosas, como falsificação e furto, ainda que
tais declarações fossem apenas bravatas.
Com essas condutas, o Represe.ntado feriu
gravemente a honra e a dignidade deste Parlamento, lançando, perante a opinião pública de todo o
País. máculas irreparáveis sobre a ética e o decoro
dos membros do Parlamento brasileiro no exercício
de sua atividade.
Conclusão.
À vista da argumentação expandida, considerando que o Sr. Deputado Sérgio Naya incorreu, indubitavelmente. na prática de atos incompatíveis
com o decoro parlamentar, não podendo esta Casa
legislativa quedar-se inerte em face dessas graves
acusações. nos termos do art. 240. § 32, 11I, do Regimento Intemo, concluímos pela procedência das
Representações propostas pela Mesa da Câmara
dos Deputados e pelo Partido dos Trabalhadores,
formulando, em anexo, o Projeto de Resolução pertinente.
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É
mas.)

O

voto, Sr. Presidente, Srs. Deputados. (PaI-

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
MESA PELO RELA rOR:
COMISSÃO DE CONSmUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

À

REPRESENTAÇÃO SIN.II, DE 1998
(Apensa a Representação s1n.II, de 1998, do
Partido dos Trabalhadores)
Solicita a manifestação da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação sobre a proposta de aplicação da pena de perda de mandato contra o Deputado Sérgio
· · II e § '-,
NJ
Naya, nos tennos do art. 55,IIlCISO,
da Constituição Federal, combinado com os
arts. 240, 11, e 244, § 211, incisos I e 111, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputa_

dos.
Autor: Mesa da Câmara dos Deputados
Relator: Deputado MARCONI PERILlO
1_ Relatório
Resultam as presentes Representações de reIatório apresentado pelo Corregedor da Câmara dos
Deputados, Deputado Severino C8va1canti, e de requerimento formulado pelo Partido dos Trabalhadores, em face da denúncia da prática de ato atentatório ao decorro par1amentar, pelo Deputado Sérgio
Naya, tendo em vista os fatos vetculados pela imprensa de todo o Pais.
Em seu relatório, o Corregedor da Câmara dos
Deputados analisa os acontecimentos referidos, nos
tennos a seguir transcritos:
-DENÚNCIA DA PRÁTICA, PELO
DEPUTADO SÉRGIO NAYA,
DE ATO CONTRÁRIO AO DECORO
PARLAMENTAR
~

PreIImIIw

A imprensa de todo o Pais, ao noticiar
a tragédia do desmoronamento do edifício
PaIace 11, na Barra da TJjuca, no Rio de Janeiro, ocorrido na madrugada do dia 22 de
fevereiro último, igualmente noticiou que a
empresa responsável por essa edificação, a
Construtora Sersan, era de propriedade do
Deputado Sérgio Naya.
Divulgou-se, igualmente, e esse dado
é de relevância ao objetivo da apreciação da
conduta desse parlamentar em face da pertinente vedação constitucional, que a Cons-
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tnrtora Sersan, sem que o Deputado Sérgio
Naya houvesse se afastado de sua direção
e continuando mesmo seu proprietário, teria
firmado contrato com entidade incturda entre
as que, na forma do art 54, I, alfnea a, da
Constituição Federal, é vedado ao membro
do Congresso Nacional com qualquer delas
firmar contrato, sob pena de cassação do
mandato parlamentar.
Além desse fato, que, uma vez comprovado, acarreta a mais grave das sanções
que a um par1amentar pode ser aplicada,
que é a perda do mandato, o Sr. Deputado
Sérgio Naya, em encontro com vereadores
da Câmara Municipal de Três Pontas, em
Minas Gerais, afirmou que 'a1sificou assinatura do governador (do Estado) para apressar a tramitação de projeto de construção de
casas populares em Palma (MG)-, e, mais,
que já havia 'alsificado outra assinatura
para poder utilizar um equipamento na implantação de uma obra de R$1 milhio financiada pelo Projeto Somma- (Recorte do Jor.
nal do BrulI de 2-3-98, junto). Essas afirmações, aliás, os ouvintes do programa
-Fantástico- da Rede Globo de T~o,
transmitido na noite de domingo, dia 111 do
corrente mês, ouviram-nas claras e bom
som, vendo a imagem do Deputado Sérgio
Naya a proferi-Ias.
As imagens retroapontadas não dei-

xam dúvida, assim, para quem as viu, que o
Deputado Sérgio Naya confessava de público, desse modo, haver praticado o crime de

falsidade ideológica.

A fim de instrumentar a prova do ora
afirmado, repetindo o que a imprensa vem
produzindo sobre o assunto, estou soIicitando à Rede Globo de Televisão seja remetida
a esta Casa a gravação em que consta estar
o Deputado Sérgio Naya fazendo as afirmações acima apontadas.
Uma vez provado tal comportamento
por parte do Deputado Sérgio Naya, cabe indagar se tal conduta caracteriza infringência do decoro parlamentar, ao fim das sanções regimentalmente cominadas, aplicáveis
ao respectivo infrator.
Extrai-se, do noticiário e da exibição da
gravação reproduzida pela TV Globo na noite de 2 de setembro corrente, poderá isto
confirmar, ou não, perante este Colegiado,
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que, no concernente à declaração do Deputado Sérgio Naya, de utilização de doeumento ideologicamente falso, por feita perante vereadores da Câmara MunicipaJ de
Três Pontas, estaria caracterizando atuação
que se pode entender inerente ao desempenho do mandato parlamentar, à vista das seguintes razões.
Em princfpio, afigura-se problemático
estabelecer-se em que casos o par1amentar estará no desempenho de seu mandato, em face da sua ampla atuação poUtica,
que pode, ou não, ter vinculação com o
exercfcio do mandato em si, com o seu desempenho.
Cabem então, estas indagações:
será que o parlamentar estará desempenhando o mandato apenas quando
pratique os atos inerentes à função Iegiferante ou de fiscalização, próprias do Poder
que representa? Ou o desempenho do
mandato implica mais que isso, abrangendo todo o elenco de atitudes que envolvem
a vida do representante polftico, em atendirnento ao mandato recebido, na sua
maior amplitude?
O próprio Regimento traz alguma luz
quanto à inteligência da expressão -desempenho do mandato-, que é necessária, aliás,
no caso, para o efeito do alcance da respec_
tiva expressão, constante do art. 244, § 2li,
11I, ao fixar que -a prática de irregularidades
graves no desempenho do mandato configura ato -incompatfvel com o decoro partamentar- o qual, urna vez oconente, enseja processamento visando à cassação do mandato par1arnentar-.

O alcance da expressão -desempenho
do mandato- pode, a nosso entender, ser
aclarado, diante do elenco de atos referidos
nos incisos I a VI do art. 226 do Regimento
Ir:'temo, o primeiro dos nove artigos que tratam do exercício do mandato.
Estabelece o referido artigo:
-Arl 226. O Deputado deve apresentarse à Câmara durante a sessão legislativa ordinária, para participar das sessões do Plenário
e das reuniões de Comissão de que seja
membro, além das sessões conjuntas do Congresso Nacional, sendo-Ihe assegurado o direito, nos tennos deste Regimerto, de:
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1- oferecer proposições em geral, áscutir
e deliberar sobre qualquer matéria em apreciação na Casa, integrar o Plenário e demais
colegiados e neles votar e ser votado;
" - encaminhar, através da Mesa, pedidos escritos de infonnação a Ministro de
Estado;
11I - fazer uso da palavra;
IV - integrar as Comissões e representações extemas e desempenhar missão
autorizada;
V - promover, perante quaisquer autoridades, entidades ou órgãos da administração federal, estadual ou municipal, direta ou indireta e fundacional, os interesses
públicos ou reivindicações coletivas de
âmbito nacional ou das comunidades representadas;
VI - realizar outros cometimentos inerentes ao exercfcio do mandato ou atender a
obrigações poIftico-partidárias decorrentes
da representação.Como se vê desse artigo, além daquelas atividades diretamente ligadas à ativídade legiferante e de fiscaIizaçio ('InCisos I a
IV), o Regimento conceitua como atividades
correspondentes ao exercfcio do mandato, o
que quer significar que Desempenha o rnandato o Deputado quando também estiver
perante quaisquer autoridades ou entidades da administração direta e indireta nos
nfvais federal, estadual ou municipal, promovendo os interesses públicos ou reivindicaçoes- coletivas de âmbito nacional ou das camunidades representadas ('mciso V). Também estará exercitando o mandato, isto
igualmente significando desempenhando o
mandato, o Deputado quando, çonfonne o
disposto no inciso VI do art. 226, estiver realizando -outros cometimentos inerentes ao
exercfcio do mandato- ou atendendo -a obrigações poIftico-partidãrias decorrentes da
representação-.
Extrai-se de tanto que, se restar induvidoso, mediante o exame por este Colegiado
da gravação do encontro já referido entre o
senhor Deputado Sérgio Naya e vereadores
de Três Pontas, que S. Ex-, naquele encantro, realmente confessa haver falsificado a
assinatura de Govemador de Estado, estará
esse comportamento caracterizando, por óbvia, em face da confissão da prática do cri-
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me de falsidade ideológica perante autoriidades daquele Município, prática de irregu~aridade grave no desempenho do mandato,
comportamento esse que o Regimento define como incompatível com o decoro parlamentar do mandato-o

É o que está precisado nas disposições
do Regimento Interno a seguir transcritas:
.
-Art. 244
§ 211 É incompatível com o decoro par-

,-

lamentar:

.

11.
111- a prática de irregularidades graves

no desempenho do mandato ou de encarrgos
dele decorrentes.
,
Art. 240. Perde o mandato o Deputl!ldo:

."- ···········•········..r········..·······..········.······,..

11 - cujo procedimento for declauado
incompatível com o decoro parlamentar. h
. Mas, a par de se poder. iniciar o prqcessamento do Sr. Deputado Sérgio
Naya, com fundamento nó art. 244, § 2 2 ,
111, do Regimento Interno, uma vez provada ,a ocorrência de atitude -incompatível
com q decoro parlamentar, conforme as
razões retrodeduzidas, ainda poder-se-ia
invocar a infringência do art. 54, I, da
Constituição Federal, visando também ao
processo de perda de mandato, so se
vier a provar que:
I - enquanto membro desta Cár.a, a
empresa 8ersan, de que é - ao que se diz proprietário, finnou contrató com quallquer
das pessoas juridicas relacionadas no i11Ciso
I do art. 54 da Constituição Federal;
11 - que esse contrato não obed13ceu
a cláusulas uniformes, pois, neste caso,
inexiste a vedação constitucional com a
consectária sanção de perda do mandato, conforme disposto no final da alínea -ado' inciso I do art. 54 da, Constituição Federal.
.
ConcIusio:
Pelas precedentes razões, entendo
que, em face da manifesta confissão dia Sr.
Deputado Sérgio Naya de falsificação dJe documento, feita perante Vereadores da Câmara Municipal de Três Pontas, em Minas
Gerais, que restou, em razão disso, call'8cterizada, contonne demonstrado, a prática de
ato incompatfvel com o decoro parlamentar
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e em razão do qual o Regimento Interno, no
art. 240, li, estabelece, como sanção aplicável ao respectivo infrator, a perda do mandato.
Em face do exposto, o meu voto é no
sentido de que a Mesa represente perante a
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, para que a mesma, recebendo-a,
abra o processo legal objetivando à cassação do mandato do Sr. Deputado Sérgio
Naya.
É o meu parecer, salvo melhor juízo.Por sua vez, o Partido dos Trabalhadores também propôs Representação contra o Deputado Sérgio Naya, apensa à Representação da Mesa, e redigida nos seguintes tennos:
-EXCELENTrSSIMO SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS - DO. DEPUTADO
MICHEL TEMER
O Partido dos Trabathadores - PT,
Partido Político com representação no Congresso Nacional, neste ato representadO
pelo líder da Bancada na Câmara Federal Deputado Federal Marcelo Deda - PT (SE)
e por seu advogadO e bastante procurador,
ao final assinados, vem à presença de Vossa Excelência, q:»m supedâneo no art. 55, I,
li, e § 22, da Constituição Federal e nos arts.
17, VI, -g-, 231, 244 e 268 do Regimento Interno, da Câmara dos Deputados, propor a
presente
Representação
contra o Deputado Federal Sérgio Augusto ,Naya - PPB (MG). tendo em vista a
prática e responsabilidade do mesmo, pelos gravíssimos fatos de conhecimento público, noticiados e comprovados à exaustão pela imprensa nacional nos últimos
dias, requerendo, desde logo, que a presente seja recebida, autuada e que se proceda à abertura do processo de perda de
mandato do ora representado, na forma
dos procedimentos constitucionais e regimentais, pelos relevantes motivos de fato
e de direito:
De início, Sr. Presidente, entendemos
ser desnecessário discorrer acerca dos
acontecimentos que motivam a presente iniciativa, de cunho eminentemente democrático e moralizador dO Parlamento Nacional,

~
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eis que se tratam de acontecimentos públiCdS e iló16rios.
A fatalidade ocorrida na Barra da Tijuca. Estado do Rio de Janeiro (RJ), onde
várias fammas viram entes queridos perderem de forma trágica suas vidas e, noutro
patamar, foram severamente lesadas em
seus respectivos patrimônios material e
moral, ecoaram e mostraram ao País as
várias searas de crimes e irregularidades
da lavra do Sr. Deputado Federal Sérgio
Naya.
Com efeito, as denúncias levantadas
pela grande Imprensa trouxeram à baila a
existência de crimes e irregularidades praticados pelo representado durante o exercício
do mandato parlamentar, apontando fatos
notórios que independem de provas e mostrando outros graves indícios de crimes e irregularidades que poderão ser comprovados
pela Câmara.
Num primeiro momento, as denúncias
e os fatos demonstram a participação acionária direta ou não do representado - à revelia do que prescreve o texto constitucional
em seu artigo 54, I, • e 11,. - em empresas
que operam com o Poder Público, fato que
por si só já caracterizaria enorme afronta à
Constituição, no sentido de possibilitar a
cassação do Parlamentar. Não obstante
isso, os trágicos fatos recentes mostraram
que o representado praticou crimes contra
vários consumidores do País e, o que é
mais grave, perpetrou delitos consistentes
na falsificação de documento público e falsidade ideológica.
Neste sentido, chamam a atenção declarações do próprio representado apresentadas no último domingo pelo programa
Fantástico, da Rede Globo de Televisão,
nas quais ele afirma ter falsifICado doeumentos públicos e até mesmo a assinatura
de um governador de Estado, tudo com fins
ilícitos.
Estas condutas não se coadunam com
a moralidade e o decoro que o mandato que
ocupa impõe ao representado.
São estas, Sr. Presidente, em breve
síntese, as várias práticas ilegais e indecorosas levadas a efeito pelo Deputado representado, que maculam a imagem do Parlamento brasileiro e que são, a toda evidência,
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ensejadoras da necessidade de se proceder

à imediata cassação do mandato do representado por atentado ao decoro parlamentar, para que a moralidade, a legalidade e a
justiça imperem nesse recinto democrático e
sustentador maior dos anseios da população
brasileira.
O Congresso Nacional e todos os Parlamentares sérios devem fazer crescer a
credibilidade das instituições públicas, o respeito à população e o estrito cumprimento
das normas elencadas na Lei Fundamental,
pautados sempre em princípios éticos e
atuação responsável.
Assim, não resta qualquer dúvida que
as várias condutas praticadas, seja em
sede comissiva ou omissiva pelo representado, conforme de conhecimento público agora irrestrito e que poderão ser aprofundados pela Casa em sede de processo
de perda de mandato, se amoldam perfeitamente aos pressupostos ensejadores da
quebra do decoro parlamentar, razão pela
qual o Partido dos Trabalhadores requer
se digne Vossa Excelência em determinar,
consoante dispõe o art. 55, § 22, da Canatituição Federal, a abertura de processo de
perda de mandato contra o representado,
por ter incorrido em quebra do decoro partamentar e na prática do previsto no inc. I do
mesmo art. 55.
E, nos termos do art. 240, do Regimento Interno, seja a presente remetida à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
Indica como provas preliminares as
matérias jornalísticas fartamente publicadas
pela Imprensa Nacional e a reportagem lavada ao ar pela Rede Globo de Televisão,
no último domingo, em seu programa denominado Fantástico.
Tennos em que
Pede e Espero Deferimento.·
Perante a Mesa, o Deputado Sérgio Naya
apresentou defesa, na qual alega, em síntese,
que:
1. O veio nos Estados Unidos a que se referiu
tinha como objetivo a aquisição de aparelhos de llemodiálise, dentro das exigências legais, para doação
a Municfpios da região onde se concentra seu eleitorado.
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2. A apropriação da máquina mencionada foi
transferência para o Município de Leopoldina
diligenciada pelo Deputado Sérgio Naya.
3. A festa prometida aos Vereadores fazia parte de uma homenagem que há muito tempo vinha
sendo preparada pela Câmara de Vereadores de
Três Pontas.
4. A afirmação de que falsificou a assinatura do
Governador foi apenas uma demonstração de que
gozava de prestígio e poderia lograr benefício para a
população daquele Município.
Nesta Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, o Deputado Sérgio Naya, apresentou, no
prazo regimental, defesa prévia, argumentando, em
resumo, o seguinte:

uma

Da queda do Edifício Palace li.
Alega o Representado que não era o Engenheiro Responsável pela edificação e junta tenno de
compromisso, no qual o engenheiro Sérgio Murilo
Domingues declara que assume, a partir da data
deste compromisso, a inteira responsabilidade e a
direção de todas as obras ou serviços técnicos, de
sua inteira responsabilidade, em execução ou que
se· executarem na vigência desta declaração, sob o
regime de empreitada, de administração, ou de outro
qualquer, pela finna 8ersan - Sociedade de TElrraplenagem, Construção Civil e Agropecuária Uda.
(fls. 5 e 6).

Da realização de contrato com ente de direito
público.
Afirma o Representado que, desde a diplomação até hoje, -jamais teve conduta empresarial que

se adequasse à previsibilidade constitucional vedativa-, a saber, firmar ou manter contrato com pessoa
jurídica de direito público, autarquia, empresa públi-

ca, sociedade de economia mista ou empresa ooncessionária de serviço público (art. 54, I, a, da Constituição Federal.
Preliminar de inadequação típica.
Afinna a defesa que -as duas represental;6es
não expõem fato típico adequável ao figurino !legal
parlamentar-.

Da importação de aparelhos de homoeJiálise.
A defesa argumenta que -os aparelhos de hemodiálise provieram de origens legais, mediante
comprovações, (todos eles), em circunstâncias límpidas e claras, doc. j. n. 07, de forma a nenhuma dúvida, quanto a isso, ser criada, no maldoso desiderato,
como o foi, de se pretender emalhar o Representado
em falsificação documental (CP, art. 297), daí que
escancara a criminosa increpação ao mesmo açoitada, levianamente, peJos adversários sem escrúpulos,

se
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tanto mais o fazendo, confonne aconteceu, por meio
de uso de prestidigitação, tecida à custa de trechos
- seccionados - de fita de vídeo, doc. j. n. 08, postos
- estanques - para não abarcarem a nimiedade contextual da conversação informalíssima da reunião,
extemada na fita de Três Pontas, doc. j. n. 04, materialidade atípica, que o é, onde crime algum medra(fls. 26 e 27).

Da Cooperativa de Costureiras de Três Pontas
Ltda.
O Representado argumenta com a -intimidade
do encontro em recato, limitado apenas a conversação e diálogo descontrafdo, isso afastando qualquer
possibilidade de prática que desempenhasse como
Deputado, neste ensejo que o documento n.1I 13 reedita, participatividade que foi, como um dos beneméritos, mediante reencontro de amigos, e nada mais(fi. 28).
Do exercício de cargo de direção na Sersan.
Afirma o Representado que se afastou da Direção da Empresa 8ersan, ao tomar-se Deputado Federal, tendo juntado documento comprobatório des- .
sa assertiva, quando do seu depoimento, em cópia
quase i1egável.
Das declarações de falsificação feitas na C4-

mara de Vemadoms de Tres Pontas - AIG.
Alega a defesa que, -naquela conversa informal de Três Pontas, soava prosópia descontrafda,
em espécie de implúvio, na sinonímia perfeita de
átrio só para conversações de amigos ou correligionários, onde apenas ecoavam vaidades, inerentes
ao homem, nos seus feitos, mas absolutamente sem
conotações formais de repercussão de mandato parlamentar, que, ali, não se desempenhava nem repercutia- (fi. 8), não tendo o Representado, em qualquer
momento de sua defesa, negado que tenha feito tais
afirmações.

Conclui solicitando, em sua defesa, negado

que tenha feito tais afitmações.
Conclui solicitando, em sua defesa:
-.) o arquivamento, em vestfbulo, das duas
representações, face aos argumentos, neste sentido, expendidos, acima, jurídico-processualisticamente, que as externam ineptas, por inadequaçio
típica, quanto à factuidade - nelas - carreadas,
sem correspondência a qualquer (incidente) figurino legal;
b) a improcedência, por falta de lastros, das
duas representações, acaso, verticalmente, num
passo seguinte, analisadas em tendo - no mérito
das mesmas - resultado, mediante contrapro~ e ar-
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gumentatividade jurfdico-Iegal, a evidenciação de
su~ inconsistências;
c) o fim, desconstitutivamente, do Processo
de Cassação do Mandato do Deputado-Representado, em qualquer das duas perspectivas, onde
(ao exame da Câmara dos Deputados, regimental
e constitucionalfssimo) se sepultarem - por decorrências legais - as duas representações, com restitutio in integrum à normalidade exercitativa parlamentar do mesmo;
d) o desagravo, peta Câmara Federal, na forma regimentatfstica incidível, que, em conseqüência,
f!ÇOOhéça a higidez parfamentar de comportamentalidade do Deputado Federal, sempre, ao curso de
suas legislaturas;
e) a incidência, em tudo, da procedimentalidade disciplinativa.Quanto à indicação de provas, o Representado
acostou aos autos os seguintes documentos:
- Procuração nomeando do Or. Daniel Oliveira
de Azevedo advogado de defesa;
- Cópias da Notificação e das Representações
da Mesa e do Partido dos Trabalhac::fol8S;
- Cópia do Ofício nJ! 32195-Gab. 435, enviado
ao Prefeito Municipal de Leopoldina - MG, Dr.
José Roberto de Oliveira, sobre a entrega da
-drag-Iinea •
- Cópia do Tenno de Compromisso do Engenheiro Sérgio Murilo Domingues assumindo a responsabilidade sobre as realizações da sersan - S0ciedade de Terraplanagem, Construção Civil e Agropecuária Ltda.;
- Transcrição da Fita de Três Pontas - MG;
- Carta de apoio do Vereador Agnaldo Timóteo
ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado
Michel Temer;
- Cópia do Memorial de Incorporação do Editfcio Palace 11;
- Cópia da Declaração de Importação em
nome da Fundação serafim Naya de Pesquisa MécJjco-Hospitalar - Semaya;
- Transcrição do Programa -Fantástico-;
- Registros de reclamações trabalhistas
postas no Tribunal Regional do Trabalho da 10- Região;
- Cópias das plantas do Ediffcio Palace 11;
- Certidão do Presidente da Câmara Municipal
de Três Pontas - MG, Vereador Sebastião Edevando Silva;
- Cópia da Ata da Câmara Municipal de Três
Pontas - MG, do ál8 9 de outubro de 1997;

pro-
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- Carta da -Cooper Pontos- à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos
Deputados, assinada pela Presidente Ângela Aparecida Pereira.
Além desses documentos o Representado,
quando do seu depoimento, juntou outros, quais sejam:
- Cópia da publicação de Ata da Assembléia
Geral Extraordinária da Comercial Construção Stecca S/A, realizada em 16-:1-1980.
- Original do Contrato Particular de Promessa
de Compra e Venda de 85% de lote do terreno n.Q
30 e sua edificação, localizado no Setor Bancário
Norte - BrasRia -: DF.
- Cópia de carta de autoria do Deputado Sérgio Naya ao então Presidente da Câmara dos Deputados, Dep. Ulysses Guimarães, em 26-1-89.
- Cópia do Tenno de Compromisso entre o Engenheiro Civil Sérgio Munlo Domingues com a Firma
Sersan- Sociedade de Terraplanagem, RJ.
- Cópia da carta resposta do Deputado Sérgio Naya ao Sr. Mauro Guimarães, Diretor do Jor.
nal do Brasil S/A - RJ, em 26-1-89, referente as
notfcias abordando sua relação com a negociação
de venda do editrcio denominado Palácio da Agricultura.
- Cópia do Relatório Preliminar 3, de 13-3-98,
da Concremat, Engenharia e Tecnologia S.A. - AJ,
solicitado pela Prefeitura da cidade do AJ, sobre a
obra dos Condomfnios Palace I e 11. Assunto: ensaios no concreto e aço da estrutura.
- Cópia de -pequeno- Relatório do Sr. Bruno
Contarium, da Empresa Bruno Contarium, Engenharia ltda., AJ, para o Sr. Dr.. Cézar Castro sobre cálculo estrutural.
- Cópia de Declaração de Importação do Ministério da·Fazenda, Secretaria da Receita Federalda -Fundação 8erafim Naya de Pesquisa Médica
Hospital 8enaya-.
. - Cópia da relação de lotes de leilão de 75 máquinas -sucoexpres- realizada em 17-10-95, às 15h,
tendo como leiloeiro público o Sr. João Emnio.
.
Cópia dos AUtos de Arremate, assinado pelo
Leiloeiro público,Sr. João Emrlio de O. Filho, a respeito do pregão dos lotes nos 76, n e 78.
- Cópia da Nota Fiscal de Serviços n.Q 2924.
- Cópia de Autorização de Pagamento do Banco Bamerindus, de máquinas de hemodiálise.
- Cópia da carta informando a aquisição de 3
máquinas de hemodiáflse.
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- Offcio na 32195, do Gabinete 435, do Deputado Sérgio Naya, ao Dr. José Roberto de Oliveira,
Pl9feito Municipal de Leopofdina - MG.
- certidão, com finna reconhecida em Cartório
de 1.11 Offcio de Notas, do Vereadores Sebastião
Edevando Silva, Presidente da Câmara Municipal de
Três Pontas - MG.
- Certidio do Tribunal Regional do Trabalho da
101 Região - Brasflia-DF, na 167198.
- Certidão do Tribunaf Regional do Trabalho da
101 Região - Brasflia - DF, na 168198.
- Certidão do Tribunaf Regionaf do Trabalho da
1Q11 Região - Brasflia - DF, na 169198.
- Relação de cópias de cheques administrativos do Banco do Brasil S.A, tendo como sacado a
EfT1)f8S8 Sersan, Sociedade de Terraplanagem

lida.
- Cópia de carta aos SIS. Deputados, de autoria da s.- Ângela Aparecida Pereira, Presidente da
Cooper Pontos - Três Pontas - MG.
Deixou, porém, o Representado, de apresentar o rol de testemunhas, no prazo regimental de
cinco sessões, conforme ordena o Regimento Intemo desta Casa. Mesmo assim,para que não se
diga que houve qualquer cerceamento de defesa,
o Relator abriu novo prazo,para que tal relação de
testemunhas fosse apresentada perante a Comis810, a fim de que elas fossem ouvidas no prazo fixado pela Relatoria. dando-se ciência ao Deputado Representado de que o não-comparecimento
das testemunhas importaria a desistência de sua
oitava.
Em resposta, o Representando depositou o rol
com novo testemunhas, das quais quatro foram dispensadas, em obed'lência ao princfpio da economia
processual,uma vez que os depoimentos das cinco
entre as nove arroladas se mostraram suficientemente escIar8cedores e de repetição desnecessária,
o que delongaria a instrução.
Nesta esteira de entendimento, foram indeferidos os depoimentos de duas novas testemunhas, referidas nas oitiva das demais.
Tais providências se extremaram em despacho, cujo teor é o seguinte:

-COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
Ret. Representações da Mesa e do
Partido dos Trabalhadores, em que se postula a cassação do mandato do Deputado
Sérgio Naya.
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Despacho
Na qualidade de Relator, e, portanto,

com funções decisórias quanto à instrução,
e com base no que dispõe o Regimento Intemo da Câmara dos Deputados (art. 240, §
3", 11I), que faculta à Comissão -proceder às
diligências e instrução probatória que entender necessárias-, decidimos dispensar as
seguintes testemunhas arroladas pela defesa do Deputado Sérgio Naya;
-Luiz Cartas Braz Scarpa;
- Vitor Bárbara;
- Raul Pinto;
- João Vftor Mendes de Gomes de
Mendonça.
Isto de acordo com o princfpio de
economia processual, uma vez que das
nove testemunhas arroladas cinco já prestaram depoimento, todos sufICientemente
esclarecedores e de repetição desnecessária.
Esta Relataria tem observado rigorosamente o princfpio da ampla defesa. Entende,
entretanto, ser recomendavél não delongar
a instrução, pois já foram prestadas infonnações satisfatórias.
Mister se faz esclarecer que as quatro
testemunhas exclufdas o foram segundo critérios do Senhor Advogado de Defesa, se
bem que protestasse pela audiência de todas aquelas arroladas.
Sob os mesmos argumentos, indeferimos os requerimentos de oitiva de novas testenU1has - Robson 0IiYeira Novak e Wanda
Carneiro - o último dos quais apresentado
verbMnente, durante a l'8lI'1iio ocorrida hoje,
até potqU8 poderiam ter sido indicadas na
oportunidade processual cabrYeI.
Sala da Comissão, 17 de março de
1998. - Deputado MarconI PwtIIo, Relator.
Ainda em estrita observância ao princfpio da
ampla garantia de defesa, procedemos à intimação do Representado para depoimento pessoal, o
que, em vestibulo, fora adiado, por motivos de
saúde deste. Em resposta à nova intimação, o
Representado solicitou outro adiamento, contando,
para tanto, -com alto esprrito democrático- desta
Comissão.
Esta Relatoria, por entender a inexistência de
justo motivo que amparasse a pretensão aludida, a
indeferiu, decidindo por manter a data designada
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para O depoimento pessoal do Representado, como
se infere do despacho assim exarado:
-COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
Ret. Representação stN- da Mesa da
CO e Partido dos Trabalhadores em que se
postula a cassação do mandato do Deputado Sérgio Naya.
Despacho
Em resposta ao requerimento de adiamento do -interrogatório- do Deputado Sérgio Naya, encaminhado a esta Comissão no
dia 13-3-98, tenho a infonnar e ao final decidir o que se segue:
I - Não há, regimentalmente, a obrigatoriedade de se proceder ao depoimento
pessoal do Representado em processos
desta natureza. O Regimento Intemo da
Câmara dos Deputados apenas faz referência à oportunidade para apresentação
de defesa escrita (art. 240, § 32m Um di
RI);
11 - Já tendo ocorrido um adiamento da
sessão de depoimento pessoaJ do Deputado
Sérgio Naya, por motivos e saúde, não seria
de bom alvitre procedennos a novo adiamento da sessão.
111 - FICa mantido o convite para que
Deputado Sérgio Naya compareça à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
dia 18-3-98, às 10 horas, para prestar seu
depoimento pessoaJ.
Assim sendo, decidimos indeferir o pedido de adiamento a nós dirigido por entender que não há motivos que justifiquem tal
procedimento.
Sala da Comissão, 17 de março de
1998. - Deputado Marconi '-Il1o, Relator.Ante tais negativas, o Representando houve
por bem impetrar mandado de segurança junto ao
Colando SUpremo Tribunal Federal requerendo medida liminar para, em síntese, adiar o depoimento do
Representado e admitir a inquisição das quatro testemunhas dispensadas por esta Relatoria e de mais
duas referidas nos depoimentos das cinco anteriormente mencionadas.
Distribuído o mandado de segurança no Excelso Pretória, foi designado relator o eminente Ministro
limar GaJvão, que indefiriu pedido de fiminar, consoante despacho, vazado nos seguintes dizeres:
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-MANDADO DE SEGURANÇA
NIl 23.0n-o DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro limar Galvão
ImpetrMte: Sérgio Augusto Naya
Advogado: Daniel Azevedo
impeli lido: Relato da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados.
Deepacho: Vistos, etc. Indefiro a Iiminar.
1) quanto ao pretendido adiamento da
tornada de declarações do impetrante, por
indemonstrados os pressupostos autorizadores da medida, sendo certo que a rea1ização do ato não prejudicará o recolhimento
de outras provas;
2) e no que conceme ao depoimento
das quatro testemunhas incIurdas no rol de
nove nomes oferecido pelo impetrante, cuja
dispensa, ao que consta do despacho do Sr.
Relator do processo, se deu a critério da
própria defesa.
O requerimento, no que tange à inquirição das testemunhas Robson OrNeira Novak e Wanda carneiro, será apreciado após
as informações que serio de pronto requisitadas, a fim de que sejam prestadas no menor espaço de tempo possível, durante o
qual não se terá por concIuida a ir.struçáo
probatória.
Expeça-se oficio que será acompanhado de cópia da inicial, com os documentos
que a instruem, e deste despacho.
Publique-se.
BrasBia, 18 de março de 1998. - Ministro limar Galvio, Relator.No decêndio legal, esta Relatoria prestou as infonnaçães requisitadas, tendo o ilustre IIrnac GaIvão,
após examiná-Ias, exarado seguinte despacho:
-MANDADO DE SEGURANÇA

tfl23.0n-o DISTRITO FEDERAl
Relator: Ministro limar Galvão
Impetrante: Sérgio Augusto Naya
Advogado: Daniel Azevedo
Impetrado: Relator da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados
Despacho: Vistos, etc.
Não justifica o indeferimento da oitiva
de testemunhas o fato de não haverem seus
nomes figurados no rol inicial, se somente
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no curso da instrução aflorou a importância
do depoimento como meio de prova.
O art. 240, § 311, 111, do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados não autoriza a Comissão a agir com arbítrio, o que valeria pela denegação do direito de ampla defesa assegurado nos §§ 12 e 3!l, I, do mesmo dispositivo.
Trata-se de ato que, ao revés, deve ser
devidamente fundamentado.
No caso, o depoimento pretendido é de
pessoas vinculadas à gravação e divulgação
das afirmativas atribuídas ao Deputado Sérgio Naya, justamente as que configurariam
ofensa ao decoro parlamentar.
Da outra parte, nenhuma razão relevante foi alegada pelo impetrado pam justificar o ato indeferitório.
Assim, ante a pfausibilidade do fundamanto do pedido, defiro a liminar.
Comunique-se.
Dê-se vista dos autos à ProcuradoriaGeral da República.
Publique-se.
Brasnia, 19 de março de 1998. -- Ministro limar Galvio, Relator.·
Em cumprimento ao despacho de S. Ex.. esta
Relatoria encaminhou expediente à defesa inifonnando sobre a data e local da inquirição das duas testemunhas deferidas pelo Egrégio Tribunal Federal,
dando-se-lhe, ainda, ciência de que o não-comparecimento das testemunhas importaria na desistência
da sua oitiva.
Em resposta, o Representado carreou aos autos petição, na qual, em síntese, requereu que esta
Comissão intimasse a testemunha Wanda Figueirado Rezende, realizasse a oitiva de Robson Oliveira
Novak e de Regiane Maria dos Santos, bem corno
detenninasse o exame pericial de fitas e apreendesse a fita em poder de Artêmio Schiavon.
Diante de tais pedidos, esta Relataria exarou o
seguinte deSpacho:
.COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Ret. Representação da Mesa e do Partido dos Trabalhadores, em que se postura a
perda de mandato do Deputado Sérgio
Naya
Despacho.
Na qual"ldade de Relato do processo
acima indicado, com atribuições decisórias
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quanto à instrução probatória, nos tennos do
art. 240, § 32 , m, 9m face dos pedidos constantes da petição carreada aos autos pela
defesa, datada de 20 de março de 1998, temos a considerar o seguinte:
1. O Código de Processo Penal, citado
pela defesa, não tem aplicação no âmbito do
processo de perda de mandato, conforme
decisão do próprio STF, prolatada no MS nll
21.360192, in verei.:
·0 processo de perda de mandato não
é administrativo, nem judicial, mas político,
sendo regido por nonnas interna corporitl"'
(grifo nosso).
2. Não obstante, acerca da interpretação do art. 209 do CPP, invocado pela defesa, assim se pronuncia Júlio Fabrini Mirabete, em sua obra Processo Penal, pág.
286:
·Podem ser ouvidas ainda outras testemunhas: são as referidas pelas que já depuseram, se ao juiz parecer conveniente (art.
209, parágrafo único). Pode a parte requerer
a oitiva da testemunha referida, cabendo ao
juiz deferir o pedido, ou não. Não há, assim,
cerceemento da acuuçio ou da defen
no indeferimento; trata-se de faculdade do
juiz a admissão ou não do pedido fonnulado
pela parte. Tanto as testemunhas referidas
como aquelas éIroladas pelo juiz devem ser
Dúvidas após a inquirição das indicadas pelas partes· (grifo nosso).
3. No caso concreto, por analogia, o
Relator assume as atribuições decisórias
que dão impulso oficial ao processo de perda de mandato, cabendo-lhe o juízo da conveniência e da oportunidade de ouvir ou não
detenninadas testemunhas.
4. Entendendo esta Relatoria que as
testemunhas referidas não são necessárias
à instrução dos fatos, fica óbvio que o interesse em ouvi-Ias é da defesa, até porque
foi neste sentido seu pedido junto ao STf.
seria absolutamente teratológico, mesmo no
processo comum, que qualquer das partes
pudesse coagir o juiz a ouvir testemunhas
que julga desnecessárias. Temos de conc1uir, forçosamente, que as testemunhas
aqui referidas são da defesa, e não da Relatoria.
5. Quanto à perícia tms fitas, esta já foi
realizada pela Polícia Federal em relação à
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fita trazida pela defesa e àquela exibida
rfo programa RFantásticoR, cujo laudo já se
encontra em poder desta Relatoria concluindo pela inexistência de montagem
fraudulenta. A fita que, supostamente, se
encontra em poder do Sr. Artêmio Schiavon Carneiro não pode ser periciada, já
que esta Comissão não tem poderes de
busca e apreensão.
6. No que diz respeito à alegação de
ameaças contra a família de Robson Oliveira
NovaI<, trata-se de questão estranha à competência desta Comissão, já que não nos
cabe o processamento e julgamento de prática de crimes, até porque esse fato nada
tem a ver com o processo de perda de mandato ora analisado.
7. Além do mais, esta Comissão não
tem competência para intimar, coercitivamente, testemunhas. Não se pode exigir
que a Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação pratique atos para cuja consecução se façam necessários poderes
que não lhe são atribuídos constitucionalmente.
8. Em face destas considerações decidimos:
a) fica mantida a oitiva das testemunhas Robson Oliveira Novak e Wanda
Schiavon Carneiro para o dia 24 de março
de 1998 às 1Oh, no Plenário 01, Anexo li, da
Câmara dos Deputados, confonne o Df. n.Q
45198-CCJR, importando o não-comparecimanto destas em desistência de sua oitiva
pela defesa;
b) fICa indeferida a oitiva de Regiane
Maria dos Santos, por ser desnecessária e
protelatória, e não estar contemplada no
despacho do ilustre Ministro limar Galvão;
c) resta plejudicada a perícia da fita
em poder de Artêmio Schiavon Calnelro, já
que esta Comissão não tem poderes próprios de autoridade judicial.
" d) resta prejudicada a apresentação de
fita em poder de Artêmio Schiavon Carneiro,
já :que eSta Comissão não tem poderes própnos de a~oridade judicial.
.Sala Jda CoS='
issão, 23 de março de
1998. - Deputado·
PeriIIo, Relator.EmJaq8 disso, a defe 'apresentou apenas a
testemunha Robson Oliveira Novak e atribuiu à esta
Comissão li responsabilidade pela oitiva de Wanda
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Figueiredo Rezende, alegando que lhe competia inti-

má-Ia.
Conquanto esta Comissão não disponha de
poderes constitucionais de intimação nem de condução coercitiva de testemunhas, para assegurar
a ampla defesa ao Representado e cumprir, na íntegra, o despacho do preclaro Ministro limar Galvão, esta Relatoria, embora entendesse ser de interesse da defesa a condução de tal testemunha,
reiterou o convite à S'" Artêmio Schiavon para
prestar depoimento, sendo que esta Comissão arcaria com todas as despesas de locomoção, hospedagem e alimentação, bem como solicitou-lhe
que exibisse a fita de vídeo, supostamente em seu
poder, segundo declarou a testemunha Robson Oliveira Novak.
Em resposta, foram enviados a esta Relatoria,
via fax, expedientes nos quais declinaram do convite, agradecendo e alegando que nada teriam a
acrescentar sobre os fatos que originaram as Representações em testilha. Sobfe a fita de vídeo, o Sr.
Artêmio Schiavon afirmou que não a detinha em seu
poder.
Neste sentido, passamos a transcrever os ex-

pedientes citados:
"Três Pontas, 24 de março de 1998.
Exmo. Sr. Or. Marconi FerTéira PeriDo
,Júnior Relator da Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara Federal dos Deputados. Brasflia-DF.
Prezado Senhor,
Com os meus cumprimentos, venho
por intennédio deste, acusar o recebimento
do convite de V. S-, via fax, em 24-3-98 e
agradecer, escIat9cendo que não irei depor
nessa conceituada Comissão, visto que
nada tenho a acrescentar no processo de
Cassação que esta Egrégia Casa move contra o deputado Sérgio Naya. Por esta razão,
agradeço novamente o convite e despeçome com os mais elevados protestos de estima e consideração.
subscrevo-me.
Sendo o Que se me apresenta para o
momento,
Atenciosamente,
Wanda FIQueiredo Rezende-•
"Três Pontas, 24 de março de 1998.
ExJnll Sr. Or. Marconi Ferreira Perillo
Júnior, Relator da Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara Federal dos Deputados, Brasflia - DF.
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Prezado Senhor,
Por intennédio deste, eu, Artêmio
Schiavon Cameiro, acuso o recebimento do
convite de V. SI, via fax, em 24-3-98 e comunico-lhe que não irei depor no processo
de cassação que esta Casa move contra o
Deputado Sérgio Naya por nada ter a acrescentar no dito processo.
Com os meus cumprimentos, augurolhe êxito no aperfeiçoamento da justiça.
Atenciosamente, Artimio SChúwon

Carneiro.~rês Pontas, 24 de março de 1998.
Exmll Sr. Dr. Marconi Ferreira Perillo
Júnior Relator da Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara Federal, dos Deputados, Brasnia - DF.
Prezado Senhor,
Por intermédio deste, eu, Artêmio
Schiavon Carneiro, acuso o recebimento
do pedido de V. SI, via fax, em 24-3-98, da
fita citada pelo Sr. Robson Oliveira Novak
e informo-Ihe que, com profundo pesar,
não detenho tal fita citada, visto que outros
eventos foram gravados na mesma, visando o reaproveitamento da mencionada fita,
extinguindo assim os conteúdos anteriores.
Com os votos de estima e consideração, reitero meus agradecimentos.
Atenciosamente, Art6mio Schlavon
Cameiro.Com o intúito de afastar o Relator do presente
processo de perda de mandato, a defesa apresell1tou
exceção de suspeição de parcialidade, alegando. em
sfntese, que esta Relatoria estaria criando dificuldades para a oitiva das duas testemunhas deferidas
pelo Colando Supremo Tribunal Federal e prejulgando o Representado, em face de pretensa declamção
do Relator à imprensa.
Na resposta à aludida exceção de suspeição
de parcialidade, esta Relataria concluiu pela sua
rejeição, por manifestamente improcedente e protelatória, nos termos do despacho adiante aduzido:

-COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
Ref. Representações SIN.1l da Mesa da .
Câmara dos Deputados e do Partido dos
Trabalhadores em que se postula a perda
de mandato do Deputado Sérgio Naya
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Despacho

Em resposta à Exceção de Suspeição
de Parcialidade do Relator, apresentada
pela defesa do Representado, temos a argüir o seguinte:
1. Não se aplica subsidiariamente o
Processo Penal comum ao processo de perda de mandato, como é o caso em tela, conforme decisão reiterada do Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos termos que se seguem:
'O processo de perda de mandato não
é administrativo, nem judicial, sendo regido
por nonnas interna corporis' (Mandado de
segurança nll21.36OI92, Relator o eminente
Ministro Néri da Silveira).
2. Ademais, não há previsão regimental expressa que dê guarida à argüição de
exceção de suspeição de parcialidade,
como proposta pela defesa.
3. Mesmo assim, somente para efeito
de argumentação, passamos a demonstra a
inconsistência do pedido. Em primeiro lugar,
a referida exceção se fundamenta na pretenda difICuldade criada por esta Relatoria,
para a oitiva de duas testemunhas, deferidas pela Colenda Corte Suprema.
4. Ora, o próprio CPP, no art. 209, §
1.Il, reza que 'se ao ,iuiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem'.
5. A conveniência de ouvir ou não as
testemunhas referidas é ato discricionário
do juiz, não configurando cerceamento de
defesa, conforme lição de Mirabete, que citamos:
'Podem ser ouvidas ainda outras testemunhas: são as referidas pelas que já depuseram, se ao juiz parecer conveniente (art.
209, parágrafo único). Pode a parte requerer
a oitiva da testemunha referida, cabendo ao
juiz deferir o pedido, ou não. Não há, assim,
cerceamento da acusação ou da defesa no
indeferimento; trata-se de faculdade do juiz
a admissão ou não do pedido fonnulado
pela parteM (Processo Penal, pág. 285).
6. Além disto, em face do despacho do
ilustre. Ministro limar Galvão, foi fixado novo
prazo para que a defesa trouxesse perante
esta Comissão as duas testemunhas referidas que desejava ouvir.
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7. A defesa, por sua vez, apresentou
apenas uma das testemunhas, o Sr. Robson
Oliveira Novak, atribuindo a responsabilidade pela oitiva da S'" Wanda Figueiredo Rezende a esta Comissão, alegando que competia à CCJR intimá-Ia.

8. Como esta Comissão não dispõe de
poderes constitucionais de intimação nem
de condução coercitiva de testemunhas,
para demonstrar que não houve qualquer intenção de cercear a defesa do Representado ou de descumprir a decisão do ilustre Ministro limar Galvão, esta Relataria pr0cedeu ao convite à testemunha para que
aqui comparecesse, sendo que esta Comissão arcaria com todas as despesas de l0comoção, hospedagem e alimentação, bem
como solicitou ao Sr. Artêmio Schiavon Carneiro que entregasse a fita mencionada pela
testemunha Robson Oliveira Novak, no seu
depoimento.

9. A testemunha referida Wanda. F..
gueiredo Rezende, respondeu ao convite,
alegando que nada tem a dizer sobre esses
fatos. Desta fonna, cumpriu-se integralmente o que detenninou o Preclaro Supremo Tribunal Federal, pois esta Comissão esgotou
todos os meios possíveis, regimental e
constitucionaknente, para a oitiva dessa testemunha que se recusou a comparecer para
prestar depoimento.
10. Quanto à mencionada fita, o Sr. Artêmio Schiavon Cameiro informou a esta
Comissão que não a detém, visto que outros
eventos nela foram gravados, extinguindose, assim, os conteúdos anteriores. Mais
uma vez, esta Comissão, não tendo poderes
de busca e apreensão, cumpriu o seu mister
constitucional e regimental.

11. O segundo fundamento é o suposto prejulgamento do Deputado Sérgio
Naya pelo Relator, baseado em noticia divulgada pela imprensa, nos seguintes termos:
·Relator vai acusar Naya de três crimes·. BrasfUa e Rio. No relatório que deverá entregar na próxima quinta-feira à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da
Câmara, Deputado Marconi Perillo (PSDB
- GO) vai pedir a cassação do Deputado
Sérgio Naya por quebra de decoro parla-
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mentar, falsidade ideológica e abuso de podereconômico.
12. Esse fato não corresponde à realidade, pois o Relator jamaiSdeu qualquer declaração antecipando a conclusão do seu
trabalho, até mesmo porque a fase de instrução do processo de perda de mandato
ainda estava em curso. Tal afinnativa, por
parte da imprensa, decorre de simples ilação
do jornaUsta que escreveu a matéria, não
espelhando a opinião do Relator.
13. Além do mais o CPP arrola, no art.
254, como causas de suspeição, as seguintes hipóteses:
I - Se for o juiz amigo íntimo ou inimigo
capital de qualquer das partes;
11 - se ele, seu cônjuge, ascendente ou
descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
111 - se ele, seu cônjuge ou parente,
consangüineo, ou afim, até o terceiro grau,
inclusive, sustentar demanda ou responder
a processo que tenha de ser julgado por
qualquer das partes;
IV - se tiver aconselhado qualquer das
partes;
V - se for credor ou devedor, tutor ou
curador, de quaisquer das partes;
VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.
14. Nenhuma dessas hipóteses resta demonstrada na exceção de suspeição
de parcialidade ora argüida, sendo absolutamente protelatório o pedido, visando
unicamente a tumultuar o presente processo de perda de mandato, em nada se
prestando à verdadeira defesa do Representado.
15. Finalmente, não compete ao Relator a decisão quanto à perda do mandato do
Representado, competência esta atribuída
pela Constituição Federal e pelo Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, exclusivamente, ao Plenário, por voto secreto e
maioria absoluta, após manifestação da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, assegurada ampla defesa, o que foi feito de forma inequívoca perante esta Comis-
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16. Resta claro, pois, o descabhnento
da exceção de suspeição de parcialidade
intentada pela defesa do Deputado Sérgio
Naya, cuja finalidade é apenas dilatória,
com o propósito manifesto de retardar o
andamento deste processo de perda de
mandato.
Diante disso, não reconheço a exceção
de suspeição de parcialidade ora argüida,
por manifestamente improcedente e protelatória.
Sala da Comissão, 24 de março de 199ft - Deputado Marconi Perillo, Relator.·
Impossível, pois, argumentar-se com prejuízos
à defesa, já que esta Relatoria sempre procedeu no
sentido de que todas as provas desejadas pelo Representado fossem apresentadas. Se este assim não
agiu, é por que não teve interesse na produção dessas provas ou não dispunha delas.
A natureza do processo em questão é eminentemente polftica. Não se cogita de responsabilidade penal, civil ou administrativa. Sendo polftico
o processo de perda de mandato, resta demonstrada sua incompatibilidade com procedimentos
previstos nos Códigos de Processo Penal e Processo Civil, que não são aplicados nem mesmo
subsidiariamente, já que tal possibilidade não se
encontra prevista no Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Ademais, o art. 240, § 3 2, inciso 111, do Estatuto
Regimental, permite ao Relator deferir tão-só as provas e diligências que se revelaram necessárias à
instrução probatória.
Esta Relatoria solicitou, ainda, ao Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia
Federal a realização de pericia nas fitas de vfdeo
contendo as matérias veiculadas nos programas
Fantástico, da Rede Globo de Televisão; Fogo Cruzado, da Rede Bandeirantes de Televisão; E! Jornal
da Record, da Rede Record de Televisão; no jornal
O Estado de S. Paulo, bem como da fita juntada
aos autos pela defesa do Representado.
O aludido Instituto Nacional de Criminalfstica
emitiu minucioso laudo pericial, no qual confirma a
inexistência de vestfgi05 que possam sugeri qualquer tipo de montagem fraudulenta, nas fitas perieiadas.
Outra providência determinada foi a degravação de tais fitas pelo Serviço de Taquigrafia da Câmara dos Deputados.
Realizadas todas as diligências necessárias
para a elucidação dos fatos que originaram as cita-
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das Representações, teve-se por encerrada a fase

de instrução probatória mediante despacho, cujo
teor assim se expressa:
·COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Referente às Representações da Mesa Diretora da Casa e do Partido dos Trabalhadores, em que
se postula a cassação da mandato do Deputado
Sérgio Naya.
Despacho
Na qualidade de Relator do Proceso
supramencionado e com fulcro no art. 240, §
32, 111, do Regimento Interno, em face dos
requerimentos encaminhados pela defesa
em petição datada de 20-3-98, reiterados
verbalmente em plenário desta Comissão,
por ocasião da oitiva da testemunha Robson
Oliveira Novak, tenho a informar e ao final
decidir o que se segue.
Mesmo não estando investida de p0deres próprios de autoridades judiciais, esta
Relatoria, visando assegurar o mais amplo
direito de defesa ao Deputado Sérgio Naya,
decidiu convidar a testemunha Wanda Figueiredo Rezende e o Senhor Artêmio
Schiavon Carneiro para prestarem depoimento nesta Comissão, tendo sido informado a ambos que a Câmara dos Deputados
arcaria com as despesas de locomoção,
hospedagem e alimentação (OHcios n2 s 46 e
47, de 24-3-98).
Também solicitou este Relator ao Senhor Artêmio Schiavon Cameiro o envio da
fita de vfdeo que deu ensejo à reportagem
da TV Globo, levada ao ar no programa
Fantástico apresentado em 12 -3-98, que, supostamenw,estariaemseu~e~

. Cumpre informar que esta Relatoria recebeu hoje mesmo as respostas do Senhor
Artêmio Schiavon Carneiro e Wanda Figueiredo Rezende. Ambos informaram à Comissão que não compareciam para depor, tendo em vista que 'nada tinham a acrescentar' .
no processo de Cassação que a Câmara
dos Deputado move contra o Deputado Sérgio Naya.
Relativamente ao envio da fita de vfdeo da reunião realizada na Câmara de Ve-readores de Três Pontas - MG, informou o
Senhor Artêmio: 'Com profundo pesar, não
detenho tal fita citada, visto que outros even-
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função que desempenha. O comportamento
incompatível do congressista com os padrães éticos exigidos pela dignidade do Parlamento é causa bastante para a perda do
mandato-o (In Comentários à ~titulçio
do Brasil, v. 4, tomo I, pág. 222.)
Em complemento ao prefalado preceito constitucional, o Regimento Intemo desta Casa dispõe. no
seu arl 244. que:
-Art. 244. O Deputado que descumprir
os deveres inerentes a seu mandato, ou praticar ato que afete a sua dignidade. estará
sujeito ao processo e às medidas disciplinares previstas neste Regimento e no Código
de Ética e Decoro Parlarne$r, que poderá
definir outras infrações e penalidades, além
das seguintes:
1_ censura;
11 - perda temporária do exerclcio do
mandato, não excedente a trinta dias;
11I - perda do mandato.
§ 1Q Considera-se atentatório ao decoro parlamentar usar, em discurso ou proposição, de expressões que configurem crimes
contra a honra ou contenham incitamento à
prática de crimes.
§ 2ll É incompatlvel com o decoro parlamentar:
I - o abuso das prerrogativas constttucionais asseguradas a membros do Congresso Nacional;
11 - a percepção de vantagens indevi-

das;
III - a prática de irregularidades graves
do desempenho do mandato ou de encargos
dele decorrentes.Destarte, o art. 244 do nosso Diploma RegirnentaI fixou, em estrita consonância com os ditames
constitucionais e sem prejulzo do que dispuser o Código de Ética e Decoro Parlamentar, os preceitos determinantes dos comportamentos incompatlveis com
o decoro parlamentar, ensejadores da perda do
mandato, cominando também as penas aplicáveis
aos transgressores.
Por derradeiro, é oportuno agregar à discussão
do conceito e da situação normativa do decoro parlamentar no direito pátrio. a experiência de outros Estados soberanos, como mostra José de Ribamar
Barreiros Soares, em precioso estudo:
-Na Inglaterra, a Câmara dos Comuns
tem a competência de exclusão de qualquer
dos seus membros, valendo-se de um poder
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discricionário, de livre apreciação, nos casos
em que sua conduta se revele nociva ao
Parlamento, sendo incompatível com a postura exigida de um gentleman, provocando
sua presença a desconsideração da Assembléia.
O parlamentar excluído poderá vir a
candidatar-se novamente, sendo até mesmo
reeleito. Todavia, restará ainda à Câmara
dos Comuns o poder de determinar nova
cassação desse parlamentar.
No Direito norte-americano, a figura da
cassação também é admitida, podendo
ocorrer pela deliberação de 213 (dois terços)
dos presentes, nos casos em que a conduta
do parlamentar for imprópria - unfit -, causando danos morais ao Parlamento.
A Constituição do Chile de 1925. no
seu art. 26, dispõe que:
'Tanto a Câmara dos Deputados
corno o Senado têm atribuições exclusivas
para se pronunciar sobre a inabilidade dos
seus membros e para admitir a sua demissão, se os motivos em que se fundarem forem de tal natureza que os impossibilitem
física ou moralmente para o exercício dos
seus cargos.'
Já a Constituição da Argentina estabeIeee, no seu art. 58, que, verbis:
'cada Câmara fará o seu Regimento e
poderá com dois terços de votos corrigir a
qualquer dos seus membros por desordem
de conduta no exercício das suas funções,
ou removê-Io por inabilidade ffsica ou moral
sobrevinda apó suas incorporação, e até excluí-lo do seu seio.'
Na Espanha, o Regulamento do Congresso dos Deputados dispõe, em seu art.
16, que os -Deputados estão obrigados a
adequar sua conduta ao Regulamento e a
respeitar a ordem, a cortesia e a disciplina
parlamentares, assim como a não divulgar
as ações que, segundo o disposto naquele,
possam ter excepcionalmente o caráter de
secretas.
O Regulamento da Assembléia Nacional da França prevê as seguintes sanções
no caso de descumprimento dos deveres
por parte de parlamentares:
a) chamada à ordem;
b) chamada à ordem com registro em ata;
c) censura;
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d) censura com expulsão temporária.
Somente o Presidente pode chamar à
ordem qualquer orador que a perturbe.
A chamada à ordem com registro em
ata dar-se-á quando o deputado, na mesma
sessão, tiver incorrido em uma primeira chamada à ordem e quando dirigir a um ou vários colegas injúrias, provocações ou amea-

ças.
A censura se aplica ao deputado que,
depois de ser chamado à ordem com ~is
tro em ata, não atender às ordens do Presidente e quando haja provocado tumulto na
Assembléia.
O art. 73 do Regulamento prevê a expulsão temporária do deputado que:
a) haja resistido à censura simples ou
sofrido duas vezes esta sanção;
b) haja recorrido à violência em sessão
púbflca;
c) seja culpado de injúrias à Assembléia ou a seu Presidente;
d) seja culpado de injúrias, provocações ou ameaças ao Presidente da República,
ao Primeiro-Ministro, aos Membros do Govemo ou às Assembléias previstas na Constituição (Estudo elaborado no âmbito da. Assessoria Legislativa da Câmara dos Deputados. 1994, págs. 3-6):
É esta, já se vê, a compreensão que se impõe
tanto ao direito pátrio quanto ao direito comparado: a
de que a decência, a moralidade, a urbanidade e a
dignidade são valores exigidos na conduta do partamentar dentro e fora do recinto das Casas Let;lislatiV8S e cuja inobservância poderá acarretar a quebra
do decoro parlamentar, sancionável com penas correspondentes à gravidade falta, com os come/atos
efeitos, na forma da legislação de cada Estado s0berano.
D8 quebna do decoro p8I1ament8r pelo Deputado SM'g1o Naya
Em sua defesa, procura o Representado afastar a tipificação de sua conduta, afirmando não haver
prova da prática de qualquer delito.
Ao contestar a representação da Mesa, afirma
o Representado à fi. 6, que:
-Apanhou-se à imprensa, na sua transmissão sem clavija que ligasse (certos) os
fatos noticiados e a realidade mesma deles,
e, nesta leviandade, quis-se enliçar o F~epre
sentado à culpa penal da queda do Palace
11, corno se não tivesse, sob juras legais di-
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tas (precedentes) do CREA, engenheiro tecnicamente responsável pela edificação, (da.
nll 3), in litteri....•
Passa, em seguida, a transcrever o termo de
compromisso do Engenheiro Sérgio Murilo Domingues, em que este, entre outras coisas, declara o S~guinte:
-Declaro que, a partir desta data, assumo a inteira responsabilidade e a direção d~
todas as obras ou serviços técnicos, de minha inteira responsabilidade, em execução
ou que se executarem na vigência desta declaração sob o regime de empreitada, de administração, ou de outro qualquer, peta firma
SERSAN - Sociedade de Terraplanagem,
Construção Civil e Agropecuária.
Neste documento trazido aos autos, não consta reconhecimento da assinatura do engenheiro responsávef, e a cópia não está autenticada.
Logo após o nome do engenheiro Sérgio Murila
Domingues, aparece outra declaração, vazada nos
seguintes termos:
-Declaramos estar cientes do presente
Termo de Compromisso firmado pelo engenheiro civil Sérgio Murilo Domingues e que o
mesmo terá integraf autonomia da direção
das obras e serviços técnicos e cargo desta
firma.Mais urna vez, não tia reconhecimento da firma
do único assinante.
Este documento é de valor probatório duvidoso. A cópia não é autenticada A assinatura no Termo de Compromisso não está reconhecida devidamente. A assinatura da pessoa que dá ciência do
compromisso também não é reconhecida. Além disso, não atesta a responsabilidade específica pela
edifICaÇão do Paface 11, sendo um termo de responsabilidade genérico.
Todavia, esta Comissão não dispõe de p0deres judiciais para processar e julgar o Deputado Sérgio Naya pelo desabamento do referido edifício.
Tampouco se pretende demonstrar a existência ou
não da prática de crime nesse episódio. Como já se
disse anteriormente, a falta de decoro parlamentar
não está atrelada à demonstração de ilícito penal.
Este não é conditlo .ine qua non para que se configure a quebra do decoro parlamentar. Esta, também, não é a sede própria para se discutir responsabilidade civil.
Prossegue a defesa, afirmando que o fato de o
Representado ser sócio majoritário da Sersan não
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implica a sua responsabilidade pelos fatos ocorridos,
como se lê do trecho a seguir transcrito (fI.6):

José Sarney, mesmo assim, o sinal pago a
Naya até hoje não foi devoMdo.-

-Aí, então, em pressas ocasionais típicas de sensacionalismo, pôs-se a mão na
circunstância de a Construtora Sersan tê-Io
como sócio majoritário, tal se isso fosse crime, e se PaSSOU, na ânsia desmedida de
condenatoriedade ex ante, a vê-Io, como se
verdade o fora, em comportamentalidade
que consistisse em 'finnar ou manter contrato com pessoa jurídica, direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de
serviço público•..' (art. 54, inciso I, alínea a),
após a expedição do seu diploma de pariamentar. -

Neste aspecto, os documentos, trazidos aos
autos, por ocasião do depoimento do Deputado Sérgio Naya, embora também sem autenticidade, apontam para a realização desta venda por uma empresa
que não mais pertencia ao Deputado Sérgio Naya, a
empresa Comercial Construtora Stecca.
No que tange à importação de aparelhos de
hemodiálise, alega a defesa que:
-Os aparelhos para hemodiálise proviaram de origens legais, mediante comprovações (todos eles), em circunstâncias límpidas e claras, doc.j.n. 7, de fonna a nenhuma dúvida, quanto a isso, ser criada, no
maldoso desiderato, como o foi, de se pretende é malhar o Representado em falsificação documental (CP. art. 297), daí que
se esvai cara a criminosa increpação ao
mesmo açoitado, levianamente, pelos adversários, sem escrúpulos, tanto mais o fazendo, conforme aconteceu, por meio de
uso da prestidigitação, tecida à custa de
trechos - seccionados - de fita de vídeo,
doc.j.n. 8, posto - estanques - para não
abordarem a nimiedade contextual da conversação informalíssima da reunião, externa
da na fita de Três Pontas, doc.j.n. 4, materialidade atípica, que o é, onde crime algum
medra: (Fls. 26127.)

A Constituição Federal no seu aft. 54, dispõe,

In IItterIa, que:
-Art. 55. Os Deputados e Senadores
não poderão:
1- desde a expedição dQ diploma:
a) finnar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista
ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a
cláusulas uniformes;
b) •••.•..•.••....•••..•...........•.•.•...•.•••.............
U- desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou
diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de
direito público, ou nela exercer função remunerada:
A revista Istoé, na 1.483, de 4 de março de
1998, em um artigo intitulado "Naya Demolições-, refere-se ao Representado como um Deputado de
muitos favores e afinna, à pág. 22, que:
-A chegada de Naya à Câmara ajudou
a impulsionar seus negócios. Em janeiro de
1989, aproveitou a nomeação do grande
amigo leopoIdo Bessone, também deputado
pelo PMDB mineiro, como Ministro da Reforma e DesenvoMmento Agrário para se livrar
de um abacaxi. Vendeu ao Ministério chefiado pelo colega um prédio de 21 anelares,
dos quais sete estavam condenados pelo
Corpo de Bombeiros. O Governo Federal
chegou a pagar a primeira parcela, mas o
negócio foi suspenso pelo então Presidente

Todavia, os documentos a que se refere a defesa, mais uma vez, são juntados em cópias não autenticadas, chegando a trazer à baila a tradução de
texto em alemão, afirmando que os aparelhos foram
doados sem a indicação de tradutor juramentado.
Novamente este documento é de valor probatório
duvidoso. De qualquer forma, não há como se afirmar, categoricamente, que houve irregularidade nessa importação, fato que só poderá ser apurado pelo
Poder Judiciário.
Sobre a apropriação de uma máquina dnIgUne, defende-se o Representado nos seguintes termos, à fi. 10 da defesa apresentada, inicialmente.
perante a Mesa:

-A expressão quis mencionar o fato de
que teria diligenciado a transferência de uma
draga pertencente ao DNCOS, que não estava sendo utirtzada pela municipalidade de
Três Pontas, para o Município de leopoldina, onde o mesmo seria úbl à comunidade.
Como ali não souberam utilizar a referida
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draga, foi ela transferida para ltanhaudu,
onde realizou uma grande obra, evitando as
enchentes. De lá, esse equipamento foi recolhido para o acervo do referido órgão hoje
extinto.Outra vez, o Representado juntou cópia sem
qualquer autenticação de veracidade, para tentar d0cumentar a transferência da referida draga.
Causa estranheza o fato de alguém se vangloriar de ter-se apropriado indevidamente de
qualquer objeto que lhe tenha sido cedido voluntariamenta
Se a transferência da máquina foi realizada de
acordo com os requisitos legais vigentes, IPOr que razão o Deputado Sérgio Naya exporia sua dignidade,
publicamente, fazendo-se passar por alguém de
conduta duvidosa, que se apropria de coisas alheias,
sem o consentimento de seu verdadeiro dono? Por
outro lado, deve-se considerar ético e decoroso que
um representante do povo no Congresso Nacional,
no exercício de um cargo de grande importância
para a Nação, faça declarações, ainda que supostamente inverídicas, tentando passar a imagem de desonesto 3 mau caráter? Ninguém, em sã consciência, defenderia esta tese. É que não se bata apenas
de um fato jocoso, envolvendo a figura exclusiva do
Representado. Ao fazer isso, o Deputado Sérgio
Naya lançou dúvidas sobre a honorabilidade de todos os membros que compõem a Instituição que ele
também representa. Mesmo que a apropriação tenha sido legal, as afinnaçóes de fraude feitas pelo
Representado ofendem a dignidade da Instituição
que ele representa e atenta contra o decoro partamentar.
Com relação à falsificação de assinaturas, c0lhemos as declarações feitas pelo Deputado Sérgio
Naya, divulgados amplamente pela Imprensa e
constantes das fitas exibidas pela Rede Globo de
Televisão, no programa Fantástico; no programa
Fogo Cruzado, da Rede Bandeirantes de Televisão;
no Jornal da Record, da Rede Record de Televisão
e na própria fita juntada aos autos pela defesa do
Representado, devidamente periciados pelo Instituto
Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal que concluiu não haver qualquer montagem fraudulenta:
-Eu assinei pelo Governador. Por ordem de seu Governador... Ele não deu ordem nenhuma. Mas eu falei que dei ordem.-Eu assinei uma ordem para o Governador. Eu falsifico mesmo. Dei ordem para o
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Prefeito. Ele acreditou que era a ordem. Mas
fui eu que falsifiquei. Eu falsifICO mesmo.Em sua defesa escrita, o Representado não
nega que tenha feito tais afinnações, limitando-se a
dizer que encontrava-se em ambiente informalíssimo, resguardado pela privacidade, como se observa
nos trechos a seguir transcritos:
-Nenhuma das duas representações
quis saber se a desnudez de privacidade do
Representado, colhida à sorrelfa em ambiente infonnalíssimo, não era a violação da
própria intimidade em conversações de arcamos, que, à sua vez, chumbaria o cinegraflsta amador à desconsideração contra a
liberdade alheia, constitucionalmente assegurada.- (fi. 10)
-Aquela reunião de Três Pontas, genuinamente, é como se companheiros estivessem detrás das muralhas de quintal, protegidos ao recesso da residência, onde o cinegraflsta amador foi intruso.- (fi. 20)
Junta declaração assinada pelo Vereador Sebastião Eduardo Silva, Presidente da Câmara Municipal, dando ciência de que -após a reunião ordinária
encerrada, há aproximadamente 2 (duas) horas é
que foi recepcionado o Deputado Sérgio Naya, de
maneira infonnal e amigável, não seguindo as normas regimentais.....
Ta1 argumentação não pode prosperar. A reunião foi realizada no Plenário da Câmara de Vereadores de Três Pontas - MG. Poder-se-ia sustentar a tese de que o Plenário de uma Câmara de
Vereadores se assemelha à residência, ao quintal
da casa do Deputado Sérgio Naya ou de qualquer
dos Vereadores ali presentes? O absurdo da tese
é gritante. A Câmara de Vereadores é local público, é a Casa do Povo. O povo, sim, pode alegar
que ali é a sua casa. É bem verdade que, em alguns casos,para resguardar o interesse público, e
não o particular, o Regimento da Casa legislativa
permite que a reunião ocorra, nas deliberações secretas, sem a presença de outras pessoas além de
seus membros. Não é o caso, pois, a declaração
do próprio Presidente da Câmara de Vereadores
dá ciência de que a reunião não transcorria na fonna
regimental.
Em momento algum, foi solicitado ao público
presente que se,· retirasse daquele plenário para
que aO ocorresse uma deliberação secreta. Isto
resta claro, inclusive, nos depoimentos das testemunhas, presentes àquele ato, que afirmaram,
contundentemente, que nenhuma ordem foi dada
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para que os cinegrafistas se retirassem e que todos
sabiam estar sendo filmados, inclusive o Deputado
Sérgio Naya
Não se pode invocar, neste caso, a intimidade,
a privacidade dos Vereadores e do Deputado Sérgio
Naya, para buscar a proteção, a ocultação de declarações vergonhosas e anti-éticas que ferem o decoro partamentar. A informalidade alegada em nada
aproveitou ao Representado. A observância do decoro é imposta ao parlamentar em qualquer ocasião,
tanto dentro quanto fora de sua respectiva Casa Lagislativa. O Deputado é sempre Deputado, não importa se está no recinto do Congresso. no clube, no
shopping center, na rua ou qualquer outro local.
Seu comportamento retlete-se sobre a Instituição
que representa, atingindo-lhe a dignidade e a honra
objetiva e subjetiva.
Até mesmo as testemunhas de defesa do
Deputado Sérgio Naya, que aqui compamceram, deram seu testemunho de que tais -bravatas- do Representado não são corretas,não são éticas, não são
decorosas e produzem um efeito negativo na imagem do parlamentar e da sua Instituição.
Tais declarações foram colhidas em local púb1ico, sem qualquer violação à honra, à privacidade ou
à imagem dos presentes. O que houve, isto sim, foi
a quebra do decoro parlamentar, pelo Deputado Sérgio Naya, ao se declarar falsificador e se vangloriar
da prát:::a de atos indecorosos e ilegais.
Não importa seja demonstrada ou não a existência de qualquer falsificação, pois não se está
julgando, nesta Comissão, a prática de crime, matéria de competência do Poder Judiciário. Para a
quebra do decoro parlamentar, basta que a dignidade da Instituição a que pertence o Deputado tenha sido violentada. É o que se observa nesta hiPÓtese.
As críticas divulgadas pela imprensa são feitas
não ao cidadão Sérgio Naya, mas ao Deputado
Federal Sérgio Naya, ao membro da Câmara dos
Deputados. Mais que isso, as notícias divulgadas
lançam dúvida sobre a honorabilidade do Par1amento, ao tentarem demonstrar que essas práticas foram
facilitadas pelo mandato exercido pelo Representado, como se pode conferir das afirmações que
se seguem:
-A chegada de Naya à Câmara ajudou
a impulsionar seus negócios- (revista IstoÉ,
de 4 de março de 1998, pág. 22).
-Mas o controvertido Naya também é
capaz de afagos. Ele cultiva o hábito de presentear parlamentares com relógios caros,
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esteiras de ginástica e até dinheiro para
campanhas. Essa prática pode vir a ser útil
caso a Câmara venha a examinar um pedido de licença para processar Naya. Não sei
de nada nem a favor nem contra ele. Sei
apenas que ele tem boas amizades no Congresso-, diz o prefeito de Contagem. Newton
cardoso (PMOB) - (revista IstOé, de 4 de
março de 1998, pág. 23).
A Revista Veja, de 4 de maio de 1998,
pág. 28, chega a referir-se ao -Deputado
Federal Sérgio Naya-, como -um dos maiores picaretas de que já se noticia neste
País-.
A conduta antiética e indecorosa do Representado, sem dúvida alguma, lança grandes e irramovíveis máculas sobre a dignidade, a confiabilidade e a honorabilidade da CAmara dos Deputados.
O Deputado Sérgio Naya, em entrevista na
Rede Record de Televisão, chegou a sugerir que estava embriagado - ou com sinais de embriaguez quando fez tal pronunciamento na Câmara de Vereadores de Três Pontas - MG, e que tudo não passou de bravata.
Ora tal fato, por si SÓ, já configuraria a falta de
decoro parlamentar. Um deputado que se apresenta
embriagado perante uma Casa Legislativa, contando
vantagens, fazendo bravata e admitindo ser um falsificador não pode memcer a confiança e o respeito
de seus representados.
Qualquer que seja a hipótese, indapendentemente da comprovação ou não da prática
de crime, estivesse o Representado fazendo ou não
bravata, a verdade é que sua conduta lançou sérias
desconfianças sobre a Instituição a que pertence,
contaminou a atuação de todo o Parlamento, atraiodo a esta
Legislativa a desconfiança do povo
quanto à seriedade no exercício da atMdade partamamar e quanto à integridade moral de seus membros.
Os depoimentos colhidos, nesta Comissão, das
testemunhas de defesa do Deputado Sérgio Naya
confirmam o que já foi dito e reforça a tese da quebra de decoro parlamentar, conforme passaremos a
demonstrar na análise seguinte do conteúdo de cada
depoimento.
Da oitiva de Adriane Barbosa de Faria Brito.
Em resumo, declarou que:
- Estava presente ao encontro dos Vereadores
com o Deputado Sérgio Naya. Afirmou que houve
cortes no contexto da fita e montagem, pois, nesta,

casa
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encontram-se registrados fatos ocorridos em épocas
partir para isso. Eu não vim aqui ensinar
diversas, o que, a seu ver, constitui montagem. Tobesteira para vocês, não. É a única maneira
davia, confinnou que ouviu o Deputado Sérgio Naya
que eu tô vendo.dizer que falsificou a assinatura do Governador e
A afirmação, pela testemunha, de que, tratanque falsifica mesmo. Entretanto, no seu entender, o
do-se de cooperativa, as costureiras deviam para si
Deputado falou em tom de brincadeira.
mesmas é conflitante com o conselho dado pelo
- É presidente do PPB em Três Pontas - partiRepresentado. Ninguém pode ser credor de si mesdo ao qual pertencia o Deputado Sérgio Naya - e remo. Esta regra é básica no âmbito do direito das obcebeu do Representado apoio polftico em eleições
riga~~_<:k>$ ..contratos. Quando" as figuras de erepassadas.
"
-e -devedor se confundem na mesma pessoa, a
- O Deputado Sérgio Naya distribuiu cheque eobngação simplesmente se extingue. Não tem sentitijolos no mês de outubro de 1997.
do alguém passar recibo para si mesmo. Se, porven- Estava presente ao encontro com as costutura, se tratasse de acordo para saivar a cooperatireiras e ouviu o Representado aconselhá-lo a assivaj cornJoda cert~ a svlução legal não seria a da
narem dois recibos pelo pagamento de apenas um
falsidade, da simulação e dà fraude, consistente na
mês. Todavia, afirma que esse conselho dado pelo
assinatura de recibo falso quanto ao seu conteúdo.
O aconselhamento para adotar a fraude como saída
Deputado Sérgio Naya era para ser levado à assembIéia-geral da cooperativa, porque, neste sistema, as
para os problemas enfrentados pela cooperativa
costureiras eram devedoras delas mesmas.
choca-sefl'ontalmente com o decoro pariamentar
Tal depoimento em nada afasta a prática de
que deve ser guardado por um representante do
quebra de decoro pariamentar pelo Representado.
povo.
Em primeiro lugar, a testemunha deixou claro
Da oitiva de Tadeu José de Mendonça.
que deve favores políticos ao Deputado Sérgio
Esta testemunha nada trouxe aos autos para a
Naya, havendo, portanto, um vínculo polítiCCl e um
elucidação das questões ora suscitadas.
Disse ter tomado conhecimento dos fatos por
liame de amizade entre eles, que coloca sob suspeição a testemunha.
meio da Imprensa, pois não estava presente à reuAlém disso, mesmo tentando isentar o Reprenião realizada na Câmara de Vereadores de Três
sentado da prática de irregularidades, a testemunha
Pontas - MG.
deixou transparecer, cristalinamente, que o DeputaDa Oitiva de Ruy Quintáo.
do Sérgio Naya distribui favores políticos na região,
A testemunha trabalha na Rádio de que é prodoando tijolos e passando cheque, entre outras coiprietário" o Deputado Sérgio Naya, diante do que se
sas, o que lhe tem granjeado a simpatia, a ~ldmira"
caracteriza sua dependência hierárquica do Repreção e os votos dos eleitores de Três Pontas, além de
sentado, fato este que, por si SÓ, desqualificaria a
outros municípios.
testemunha. Mesmo assim, para esclarecimento dos
O que é mais importante: a testemunha afirfatos e garantia do amplo direito de defesa, decidiu o
mou, categoricamente, que ouviu o Deputado SérRelator ouvir o depoimento do Sr. Ruy Quintão. Em
gio Naya dizer que falsificou a assinatura do Goresumo, a testemunha afinnou que:
vemador e que falsifica mesmo. Também ouviu o
- Era correligionáriO do Deputado Sérgio Naya.
Representado aconselhar as costureiras a assina- As declarações foram feitas em reunião forrem dois recibos em troca do pagamento de um
mal, e não em reunião ordinária da Câmara de Vemês apenas. Não importa se o ambiente era desreadores. Mesmo defendendo a idéia de que o Decontraído e a reunião informal. A testemunha ouputado Sérgio Naya falava em tom de bravata, conviu o Deputado Sérgio Naya fazer as seguintes
firmou que o Representado fez a declaração de que
afirmações:
falsificou a assinatura do Governador e que falsifica
-Disse que era ordem do Governo. Eu
mesmo.
falsifico mesmo. O Prefeito acreditou que
- Na reunião, o Representado não estava
era ordem, mas era falso, eu falsifiquei. Eu
como Deputado, mas <:omo cidadão e que os Vereafalsifico mesmo.dores presentes não estavam ali n~ -qualidade de
"Tem dois meses atrasados. Olha,
Vereadores.
você vai receber um mês. Tem que nssinar
- A fita de vídeo era uma montagem.
duas folhas. Recebe quem assinar aqui.-Indagado sobre se considera ético fazer bravaQuem não assinar não recebe. Tem que
tas, disse que não considera esse comportamento res-

aor
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peitoso, mas que o Deputado Sérgio Naya sempre fez essas brincadeiras. Alegou, ainda, que o
Representado, em seguida a essas afirmações,
disse que o faria para provocar o Ruy Quintão e
que este retorquiu ao Deputado Sérgio Naya, dizendo que não acreditava nessas afirmações,
pois o conhecida e ele seria incapaz de falsificar
a assinatura de quem quer que fosse. Disse ainda que o Representado se desmentiu, afirmando
que era brincadeira.
- Mesmo considerando as declarações do
Representado como bravatas, disse que jamais faria
tais brincadeiras para se promover, pois considera
que esse comportamento denigre a imagem do par-

lamentar.
- Afirmou, ainda, que o Deputado Sérgio Naya
viu quem estava filmando, tinha consciência de que
estava sendo filmado.
- Confirmou que não houve qualquer ordem
para que os cinegrafistas se retirassem do recinto,
no momento em que se realizava essa reunião, dita

informal.
Assim como as demais testemunhas, o Sr. Ruy
Ouintão confirmou que o Representado fez as afirmações de falsificação, dizendo que falsifica mesmo.
E mais, confirmou que o Representado gosta de
contar vantagem, de se vangloriar, tentando demonstrar que é maior, em prestígio, do que todos os
seus colegas Deputados Federais.
Tal é o alcance, o impacto dessas chamadas
"bravatas- no senso ético do povo brasileiro, que o
próprio Ruy Ouintão, amigo e subordinado do Deputado Sérgio Naya na Rádio de Três Pontas, deixou
claro, em seu depoimento, que não considera respeitoso fazer esse tipo de afirmação, que isso denigre a imagem do parlamentar e, por isto, jamais faria
essas brincadeiras para se promover.
A provada que não houve qualquer invasão
da privacidade por parte do cinegrafista amador é
o fato de que todos sabiam que estavam sendo filmados e, em momento algum, pediram aos cinegrafistas que se retirassem, alegando que aquela
reunião seria informal, apenas entre amigos. 'Isto
nunca ocorreu.

-

Da Oitiva de José Roberto de Oliveira.

- Disse que tomou conhecimento dos fatos
pela TV Globo e que não estava presente à reunião
realizada na Câmara de Vereadores de Três Pontas
- MG.
- Apoiou o Deputado Sérgio Naya em eleições
passadas. Como reside em leopoIdina, não tem conhecimento do que se passa em Três Pontas - MG.
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Nada disse que pudesse esclarecer os fatos.
Da Oitiva de Angela Aparecida Oliveira.
Em resumo, a testemunha infonnou que:
- Ouviu o Deputado Sérgio Naya dizer que falsificou a assinatura do Governador e que falsifica
mesmo, mas entende que isso foi dito em tom de
brincadeira.
- Ouviu o Representado aconselhar as costureiras para que votassem a proposta de assinar
dois recibos pelo pagamento de um mês. Disse a
testemunha que se tratava de integralização de
quotas.
- Não houve qualquer ordem para que os cinegrafistas se retirassem daquelas reuniões ditas informais.
- Foram feitos cortes secos na fita de vídeo.
Quando indagada sobre o que é um corte seco, disse que é imagem distorcida, com acréscimo de outros fatos.
Disse, ainda, que o Deputado Sérgio Naya.
após ter afirmado que falsifICava mesmo, retratouse, informando que era apenas brincadeira.
Mais uma vez, esta testemunha, como as demais, confirma que o Representado fez as afirmaçóas de que falsificou a assinatura do Governador e
falsifica mesmo.
Quanto à assinatura de dois recibos em troca
do pagamento de um mês, nem o malabarismo mais
habilidoso consegue explicar a relação de causatidadas entre o conteúdo dos recibos e o pressuposto
factual da integralização de quotas.
Integralização de quotas representam uma
entrada de capital para a sociedade, jamais o inverso, ou seja, o pagamento pela sociedade a sócios seus ou a empregados. Se integralização da
quotas fosse, aqueles recibos mencionados deveriam ser passados pela cooperativa, dizendo que
recebeu das costureiras aquela quantia em dinheiro, referente à integralização das quotas. Aqui, o
total absurdo da tese trazida pela testemunha: a
cooperativa devia às costureiras, não eram estas
que deviam à cooperativa: jamais poderia ser integralização de quotas.
Integralização de quotas, por outro lado, se faz
por meio de registro, em livro próprio da sociedade,
e não pela mera emissão de recibos.
Apenas para argumentar: mesmo que a operação fosse de integralização de quotas, por que razão
se efetuaria o pagamento de um valor, com o registro documental de outra quantia? A hipótese continuaria sendo de simulação ou fraude, envolvendo as
costureiras como protagonistas desse ilícito, instiga-
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das, induzidas à prática dessa conduta delituosa
pelo Deputado Sérgio Naya
Induzir alguém à prática de fraude pode ser
considerado decoroso e ético? Nem a mais dilatada e generosa valoração dos fatos teria como conduzir a essa solução. Exsurge, cristalina, li violação do decoro parlamentar pelo Representado, ao
induzir pessoas do povo à prática de fraude e atos
ilícitos.
A informalidade daquela reunião jamais poderá
ser demonstrada. Ninguém realiza um encontro de
amigos, para falar de coisas intimas, em um local
público, com a presença de cinegrafistas. Istl) fere a
lógica mediana. O Deputado Sérgio Naya oompareceu àquela reunião, na qualidade de pa&1amentar, para cuidar de interesses políticos seus e dos
Vereadores que lhe apoiavam, tanto é que, naquela reunião, foi lido documento em que o RepreleIltado promete a liberação de verba do Orçamento da União de 1998 para o Município. Isto jamais foi conversa íntima de compadres, que se
reunem à volta de uma fogueira, para falar de
amenidades, da famrtia e de coisas íntimas. Além
do que a informalidade da reunião, se fosse demonstrada, em nada afastaria a indignidade lançada sobre o Parlamento pela conduta do Deputado
Sérgio Naya.
O decoro parlamentar é obrigação do representantedo povo em qualquer ocasião e lugar e não
apenas no recinto de sua Casa Legislativa, porquanto o acompanha durante todo o mandato.
Sobre a montagem da fita de vfdeo, em nanhum momento as provas testemunhais carrearam
aos autos elementos que demonstraram 8SSEl fato.
A testemunha Ângela Aparecida de Oliveira
afirmou que houve corte seco na fita de vídeo, mas
sequer sabia definir o que é corte seco, confundindoo com distorções na imagem e acréscimo na grava-

ção.
A alegação de montagem a fita de vídeo perde
todo o seu sentido quando as testemunhas presen-

tes àquela reunião, em como uníssono, confinnaram
ter ouvido o Deputado Sérgio Naya pronunciar a frase: ·Eu falsifico mesmo-.

A análise dos depoimentos das testemunhas
não deixa dúvida de que o decoro part&mentar e o
brio da Instituição foram atingidos.

Oitiva da testemunha teferida Robson Oliveira
Novak
A testemunha disse que ouviu o DeputBldo Sérgio Naya declarar que falsificou a assinatura do Go-
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vemador e que falsifica mesmo. Todavia, afinnou
que ele desmentiu essa declaração em seguida.
- Disse ainda que lhe foi determinado pelo
Presidente da.,.Câmara de Vereadores que desligasse a câmera. Mesmo assim, instalou-a em
frente à Mesa do Plenário, voltada para o Deputado Sérgio Naya.
- Declarou que trabalhou como cinegrafista
para o Sr. Artêmio SChiavon apenas quatro meses e
que, antes, fazia pintura de automóveis e serviços
particulares de filmagem. Vê-se, portanto, que não
se trata de cinegrafista profissional.
- Confirmou que a reunião realizada na Câmara de Vereadores foi aberta ao ·povão· e que
qualquer um que desejasse poderia ingressar no
recinto.
- Afinnou que na fita da TV Cidade também
houve cortes secos e montagem.
- DecJarou que, embora o Sr. Artêmio Schiavon não estivesse presente à reunião realizada na
Câmara de Vereadores, comunicava-se com ele por
meio de telefone celular, mas não soube dizer o número deste.
- Afinnou, ainda, que, mesmo sendo cIandestina a filmagem, o Sr. Artêmio Schiavon foi até o recinto da Câmara de Vereadores levar uma fita virgem para gravação, mas que esta não foi necessária, pois a testemunha já se encontrava em posse de
outra fita virgem. O pretexto serviria para· conversarem sobre a filmagemt;landestina.
- Disse que não se apresentaria voIuntariamente para depor em juízo a favor do Deputado Sérgio Naya
Este depoimento traz inúmeras contradições e
reforça a tese de quebra de decoro par1amentar pelo
Deputado Sérgio Naya. senão vejamos.
A testemunha confirma que o Deputado fez daclarações de que falsifICOU a assinatura do Governador e que falsifica mesmo. Mais do que isso, trouxe
a infonnação de que as portas foram abertas ao .povão·, o que demonstra que a reunião não era sigilosa nem reservada, como pretende demonstrar a dafesa. Além do mais, tendo as declarações do Depu_
tado Sérnin Naya sido feitas perante o ·povão·, para
.....
quem quisesse ouvir, esse comportamento se reveste de real gravidade, demonstrando que o Representado não tinha a menor preocupação em resguardar a dignidade do Parlamento e a sua própria,
ao contar tais ·bravatas· em público, declarando-se
um falsificador.
A
afirma que houve corte seco na
fita da TV Cidade. Por que razão o cinegraflSta, em-

testemunha
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pregado do próprio Deputado Sérgio Naya, iria proceder a esses cortes, omitindo a parte mais importante para ã-Càracterização de -bravatas-, a saber o
momento em que o Deputado afinnou que tudo não
passava de brincadeira para provocar o Vereador
Ruy Quintáo? Isto não aparece na fita de vídeo apresentada pela defesa. Por que não? Porque nunca
aconteceu. Esta é a verdade: não houve desmentido
algum. Não há qualquer prova álStO, a não ser as 'vagas e contraditórias afi!'f1lélçóes da testemunhas pelo
sentimento de lealdade ao seu protetor e benfeitor,
Deputado Sérgio Naya.
A testemunha se contradiz, grosseiramente,
quando afirma que, após ter recebido a ordem
de não filmar, lançou mão de sua câmera, instalou-se bem em frente à mesa do plenário, voltada para o Deputado Sérgio Naya, e, então, pasmem, gravou tudo clandestinamente. A testemunha Ângela Aparecida Pereira Oliveira afirmou,
em seu depoimento, que Artêmio Schiavon entregou uma fita para Robson Oliveira Nova, na
Câmara de Vereadores. Nunca houve-clãndestinidade nessa gravação.
Todas as testemunhas que aqui vieram e o
próprio Deputado Sérgio Naya afirmaram, categorirdem nã f . dada O ' .
camente, que essa o
o 0 1 _ . - - U~. que
se lembrava era Robson Oliveira Nova, que sequer
soube dizer se o Representado e os Vereadores falavam ao microfone. AS contradições são evidentes
e demonstram a insustentabilidade dos fatos alegados pela defesa do Representado.
A testemunha tentou demonstrar a existência
de montagem na fita gravada por outro cinegrafl8ta,
o da TV Cidade, de propriedade do Representado,
contrariando laudo do Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal, quando,
na verdade, sua única experiência como cinegrafista
profissional foi no -Estúdio A-, durante parcos quatro
meses, após ter trabalhado com pintura de autom6veis.
Outra· grave contradição da testemurIM verifica-se quando esta afirma que o Sr. Artêmio Schiavon, embora ausente do recinto da Câmara de Vereadores, deu-lhe a contra-ordem para gravar clandestinamente a reunião, depois que O· Presidente determinou a cessão da filmagem.
Revela-se também pueril a narração de como o
Sr. Artêmio Schiavon se deslocou até a Câmara de
Vereadores para, às escondidas, entregar uma fita
virgem à testemunha, desnecessariamente, quando
esta já dispunha de outra, com o pretexto de dar ordéns ao Robson para filmar clandestinamente. O Ve-

Abril de 1998

reador Ruy Quintão disse claramente aqui que o Deputado Sérgio Naya sabia que estava sendo filmado
pelo Sr. Robson Oliveira Nova. Não havia c1andestinidade alguma.
Resta claro que as declarações de falsificação
foram feitas e que não houve desmentido. A prova
testemunhal é contundente em demonstrar que há
quebra do decoro parlamentar.
Em seu depoimento pessoal, o Deputado
Sérgio Naya também não conseguiu afastar a tese
da quebra do decoro parlamentar. O Representado afirmou que está licenciado da direção da
Sersan desde que tomou posse como Deputado
Federal, mas confessou que ajuda, como empreendedor, o diretor, o presidente e demais administradores da Sersan, ou seja, continua à frente
dos negócios, de fato.
Negou ter participado da venda do prédio ao
Palácio da Agricultura. Segundo ele, quem o fez foi o
novo proprietário da empresa que antecedeu a Sersan, vendida pelo Representado, a saber, a ~resa
Comercial Construtora Stecca.
Quanto à sua participação na edifICaÇão do Palace 11, alegou que a responsabilidade era do Engenheiro Sérgio Murilo, cujo termo de compromisso foi
J'untadO aos autos em cóniSll
não-autenticada e sem
,..reconhecimento de firma do referido. profissional.
Esse termo, todavia, é genérico e, em momento algum, faz menção à responsabilidade pelo Edifício
Palace 11.
Confirmou que os moradores ocuparam o prédio antes de ser expedido o competente -habite-se-.
Entretanto, buscou transferir a culpa para aqueles,
alegando que eles solicitam as chaves para realizarem reformas aos apartamentos e se mudam definitivamente. Disse, ainda, que queria se livrar do referido edifício o quanto antes.
Quanto à razão do desabamento, afirmou que
houve erro de cáJculo quanto aos pilares, e que não
é responsabilidade sua.
Chegou a afirmar que em uma de suas idas ao
Rio de Janeiro, para trat&r de assuntos relacionados
ao Palace, hospedou-se em um hotel, com o nome
falso de -Marco Pólo-, pois tinha medo e seqüestro.
Disse também ter repetido essa prática. Inquirido
pelo Relator, confirmou o cometimento de falsidade
ideológica.
Confirmou que teve sua licença para o exerefcio da profissão de Engenheiro cassada pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA,
após o desabamento do Palace 11.
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Quanto aos aparelhos de hemodiálise, afirmou
que os trouxe legalmente, confonne documentos
anexados, e que doou um deles, tendo os outros ido
a leilão.
Quanto à reunião realizada na Câmara de Vereadores, disse que foi convidado para participar
dela a convite do Sr. Gilberto Brito, esposo da testemunha Adriane Brito. A reunião foi realizada a portas
abertas, sem ter havido qualquer ordem para que os
cinegrafistas se retirassem. Todavia, disse o depoente que não viu o cinegraflSta amador filmando a
reunião.
Indagado sobre como pretende pagar indenização às vítimas do Palace 11, se está afastado da
direção da Sersan, deixou claro que continua tendo influência em relação às decisões tomadas pela
administração da empresa, embora tenha transferido a responsabilidade para o presidente da Sersano
Confirmou ter feito as declarações de que falsificou a assinatura do Governador de Minas Gerais e
que falsifica mesmo. Entretanto, alegou qllJ8 fez em
tom de bravata, o que só seria falta de decoro, se tivesse· ocorrido em uma reunião formal da Câmara
de Vereadores. Disse, ainda, que desmellltiu essas
afirmações antes de sair do plenário. É proprietário
da TV Cidade e da Rádio de Três Pontas, em regime
de concessão, mas está afastado de sua Presidência, desde que se tomou Deputado Federal. Afirmou
que há um rodízio na Fundação Serafim Naya entre
ele e seus innãos, mas que, após ter tomado posse
como Deputado, esse rodízio vem sendo feito entre
seus irmãos apenas.
Com relação ao desabamento do Palace lI,a
questão envolve análise de critérios técnicos, que
não se enquadram na competência desta Comissão nem dizem respeito à natureza deste prócesso
de perda de mandato, eminentemente poUtico.Tais
aspectos, para fins de responsabilidade civil ou
mesmo penal, pertencem à seara do Poder Judiciário, transcendendo o âmbito de atuação desta
Comissão.
No que diz respeito à realização de contratos
com Poder Público, até este momento, com a violação da exigência de cláusulas unifonnes, nada ficou
demonstrado que pudesse consubstanciar a falta de
decoro parlamentar, por desobediência ao disposto
no art. 54, I, a, da Constituição Federal.
A confissão de uso de nome falso, todavia, caracteriza falta de decoro parlamentar, além de servir
como indício de que o Deputado Sérgio Naya considera a falsifICação e a fraude condutas nonrnais.
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A cassação do seu registro como Engenheiro
pelo respectivo Conselho Profissional é matéria
administrativa atrelada à existência, ou não, de
responsabilidade pelo desabamento do Palace 11,
o que poderá ser apurado devidamente pelo Poder
Judiciário.
A quebra do decoro parlamentar fica claro, entratanto, no episódio registrado na Câmara de Vereadores de Três Pontas - MG. O próprio Representado confirma que pronunciou as frases:
-Eu assinei pelo Governador. Por ordem de seu Governador... Ele não deu ordem nenhuma. Mas eu falei que deu ordem.-Eu assinei uma ordem para o Governador. Eu falsifico mesmo. Dei ordem para o
Prefeito. Ele acreditou que era a ordem. Mas
fui eu que falsifiquei. Eu falsifico mesmo.Repita-se: o Deputado Sérgio Naya confirmou,

em seu depoimento perante esta Comissão que fez
tais afirmações, embora tenha dito que o fez em tom
de bravata.
A afinnação de que desmentiu essas palavras
não encontra respaldo em nenhuma das provas
apresentadas. A própria fita de vídeo trazida pela defesa do Representado como prova, contendo a íntegra daquela reunião, em momento algum revela
esse desmentido. Nunca houve desmentido a essas
afirmações de falsificação, pelo menos naquela reunião de Três Pontas - MG.

O Deputado Sérgio Naya admitiu que essa
conduta seria indecorosa, se ocorrida em reunião
formal. Pois foi isto que aconteceu. Tanto era fonnal
a reunião que foi feita no Plenário da Câmara de Vereadores (fato incontestado), foi filmado até mesmo
por um cinegrafista da TV Cidade e, nesta reunião,
discutiu-se, inclusive, a liberação de verbas do Orçamento da União, pelo Representado, para o Município de Três Pontas - MG. Isto nada tem de informalidade. O próprio Representado, nessa reunião, refere-se, de forma clara, a ele mesmo como dept48do e
aos membros da Câmara como Vereadores. De
modo idêntico, é citado pelos presentes como deputado.
Mesmo que fosse infonnal, este fato em nada
abrandaria a grande repercussão negativa que o
comportamento do Deputado Sérgio Naya causou
em soa honorabilidade e na dignidade e confiabilk;tade do Parlamento. O detalhe da infonnalidade é irrelevante para a caracterização da falta de decoro parlamentar. Mais uma vez, a análise do depoimento do
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Representado não deixa dúvida da prática de ato
atentatório ao decoro partamentar.
Uma análise do Laudo de Exame em Material
(Fitas de Vídeo), realizada pelo Instituto Nacional de
Criminalfstica do Departamento de Polícia Federal,
demonstra que não houve qualquer tipo de montagem fraudulenta. Isto importa dizer que a pessoa
presente àquela reunião era, de fato, o Deputado
Sérgio Naya e que as afirmações de que falsificou a
assinatura do Govemador e que falsifica mesmo foram por ele proferidas, não resultando de qualquer
montagem ou adulteração da fita.
O item A.1.3.12 do laudo pericial em relação à
fita 1, dispõe o seguinte:
-A.1.3.12) A partir de 13 minutos e 2
segundos de exibição da fita. outro trecho
com as falas -O prefeito não deu atenção
nenhuma. Eu arranjei um projeto Soma LeopoIdina de quase um milhão. Consegui liberar! Ele, com um projeto de um milhão, não
queria a draO line lá. Então me dá essa máquina. Foram lá e cataram. Eu assinei a ordem do governo. Eu falsifico mesmo. Dei a
ordem pro Prefeito, ele acreditou que era a
,ordem. Eu estava falsificando, fui eu que falsifiquei.-, tenninando em 13 minutos e 19
segundos, onde tenninam os trechos desta
reunião nesta fita.
Com relação à integriciade e continuidade das gravações, os Peritos afinnam
que, em cada um dos trechos descritos nos
subitens A.1.3.1) a A.1.3.12). acima, todos
, gr:avados no mesmo local, não há sinais de
, "montagem ou adulteração das imagens:
nem dos sinais de som, e o som reproduzido
com cada trecho de imagens. com as falas
do Sr. Sérgio Naya, apresenta completa correSpondência com as imagens descritas,
ressalvados.Quanto à segunda fita analisada, o laudo pericial atesta que:
-A banda magnética apresenta-se c0ntínua em toda a sua extensão. sem rupturas,
sem emendas e sem sobreposição de outros trechos de fita, e seu gabinete apresenta-se integro e sem sinais de manipulação
dos seus parafusos ou outros sinais de violação. Esta fita apresenta conteúdo ao da
fita 1, descrito acima, com as mesmas características de edição e continuidade dos
trechos nela gravados. As fitas 1 e 2 foram,
provavelmente, produzidas a partir de cópia

Abril de 1998

de uma mesma. fonte, ou foi produzida uma
a partir da outra, sem que se possa detenninar qual delas teria sido produzida primeiro.Em relação à fita 3, encontramos a seguinte
conclusão:
-A banda magnética apresenta-se c0ntinua em toda a sua extensão. sem rupturas,
sem emendas e sem sobreposição de 0utros trechos de fita, e seu gabinete apresenta-se íntegro e sem sinais de manipulação
dos seus parafusos ou outros sinais de vi0lação. Esta fita apresenta 21 minutos e 20
segundos de cenas de uma reunião de que
participa o Sr. Sérgio Naya, seguidos de 2
minutos e 25 segundos de testes do JomaJ
da Cidade, e 1 hora e 36 minutos de fita
sem gravação alguma.Durante os 21 minutos e 20 segundos
de cenas da reunião, observam-se algumas
interrupções na gravação. conforme descrição a seguir.
C.1) A partir de 23 segundos até 15 minutos e 46 segundos:
-Trecho de cenas da reunião com a câmara posicionada à frente do Sr. Sérgio
Naya Aos 7 minutos e 20 segundos de exibição, observa-se. na mesma sala da reunião, durante um giro da câmara, um outro
cinegrafista, posicionado à frente e à direita
do Sr. Sérgio NayaEste terceiro item nos traz um detalhe de
grande relevância: um giro da câmara revela a
presença de um Qutro cinegrafista, posicionando à
frente e à direita do Deputado Sérgio Naya, ou
seja, o Sr. Robson Oliveira Nova. Este aspecto
deixa bem claro que a filmagem feita pelo Sr. Robson jamais foi clandestina, atestando o que as demais testemunhas disseram em seus depoimen, tos, isto é. que todos. inclusive o Deputado Sérgio
Naya, sabiam que aquela filmagem estava sendo
realizada e que não houve qualquer ordem para
que o cinegrafista se retirasse ou parasse de filmar.
A testemunha referida, Robson Oliveira Nova, diante
do que as provas indicam, faltou com a vdrdade perante esta Comissão.
O laudo pericial que ora comentamos também
dá ciência de que não foi feita montagem fraudulenta alguma nas fitas, o que contesta, frontalmente. as
afirmações das testemunhas de que houve adulteração das fitas com o fim exclusivo de prejudicar o Deputado Sérgio Naya.

Abril de 1998

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

As provas carreadas aos autos não deixam dúvida de que houve a prática de ato atentatório ao decoro parlamentar, consistente nas seguintes coooutas:
- As afinnações de falsificação feitas, em público, para quem quisesse ouvir, pelo Deputado Sérgio
Naya.
- A afinnação da prática de falsidade ideológica, consistente no uso de nome falso.
- O conselho dado às costureiras para pralicarem fraude.
- A atribuição a si mesmo da prática de condutas criminosas, como falsificação e furto, ainda que
tais declarações fossem apenas bravatas.
Com estas condutas, o Representado feriu gravemente a honra e a dignidade do Parlamento, Iançando, perante a opinião pública de todo o País, mácuIas irreparáveis sobre a ética e o decoro dos membros do Parlamento brasileiro, no exercício de sua
atividade.
Condusio
À vista da argumentação expedida, considel'Bllldo
que o Sr. Deputado Sérgio Naya iflCOlMU, indUbib:lvelmente, na prática de atos incompatíveis com o decoro
par1amentar, não podendo esta casa Legislativa c:tU9dar-se inerte em face dessas graves acusações, nos
tennos do art 240, § 3", 111, do Regimànto Interno, conc1uímos pela prOcedência das Representações propostas pela Mesa da Câmara dos Deputados e pelo Partido dos Trabalhadores, formJlando o Projeto de Resolução pertinente anexo.
Sala da Comissão,. 26 de março de 1998 - Deputado lIM'coni Perillo, Relator.
PROJETO DE REsoluçÃO NlI , DE 1998
(Da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação)
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O SR. SÉRGIO NAYA (Sem partido - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SPIl e Srs.
Deputados, em decorrência de uma representação
do Partido dos Trabalhadores e de uma outra da
Mesa da Câmara dos Deputados, fui objeto de indiciação por parte da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, cujo Relator, muito antes de encerrada a instrução processual, já alardeava que o
seu parecer seria pela indicação da cassação de
meu mandato.
Tais declarações sinalizavam um prejulgamento, em que todas as provas apresentadas foram simplesmente ignoradas. Até mesmo um importante testemunho foi desprezado, apesar da riqueza de datalhes e de elementos de convicção importantes para
que se pudesse constatar que naquela reunião informal, em que alguns trechos da conversação foram .
pinçados, não houve quebra de decoro parlamentar.
Ainda assim, o relatório traduziu ,uma intenção premeditada de propor a esta Casa. a cassação do
mandato que me foi outorgado pelo valoroso povo
de Minas Gerais.
Na realidade, tudo teve início com o desastre
que envolveu o edifício PaIace li, na cidade do Rio
de Janeiro, construído por uma empresa de minha
propriedade, edifício esse que não projetei e tampouco construí. Hoje, os especialistas no assunto
identificaram que o desabamento parcial··daquele
prédio não se deve a qualquer defeito em sua construção, mas tão-somente aos erros de cálculo efetuados por um escritório especializado e com longa
experiência, sob encomenda da Sersan.
Ao contrário, portanto, daquilo'que ao iri1pacto
da tragédia foi alardeado portada a imprensa, numa
feroz campanha que produziu danos irreparáveis à
empresa e levou o seu controlador a um autêntico
linchamento p~blico, o edifício não ruiu Parcialmente
Declara a perda de mandato do Sr.
em razão da negligência ou imperícia doS procediDeputado Sérgio Augusto Naya.
mantos técnicos da sua construção, mas por canseA Câmara dos Deputados resolve:qOência do referido erro de cálculo, cometido por terArt. 12 Édeclaràda a perda de mandato do Decaíras.
putado Sérgio Augusto Naya, nos termos dos Ilrts.
Apesar disso, a Sersan não se furtou a enfrentar o ressarcimento dos danos provocados aos mo55, li, da Cohstituição Federal e 244, § 2l', I a 1It~ do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
radores, cuidando de realizar, como já fez, os primeiros acordos para tal ressarcimento, que evitarão que
Art. 2l' Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
as pessoas prejudicadas aguardem anqs a fio a solução de demandas judiciais que s~ arrastam nos triSala das Sessões, de de 1998. - Deputado
Nelson Otoch, Presidente - Deputado Marconl P.
bunais.
'
rillo, Relator.
Nenhum desses elementos foi considerado
pelo Relator da Comissão de Constituição e Justiça
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra ao Deputado Sérgio Naya pelo prazo
e de Redação, apesar de ofICialmente comunicado.
de 30 minutos.
Preferiu S. EX-, dentro de sua obstinação, ignorar
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documentos, porque, segundo alega, não estavam
Deputados e seus honrados membros saberão procom a firma reconhecida. A Lei Beltrão, para S. ExA,
ceder com serenidade, isentos de pressão de qualnão existe.
quer espécie.
Se eu não fosse um deputado federal, o sinisEra o que tinha a dizer.
tro ocorrido no Rio de Janeiro não teria obtido a reO SR. PRESIDENTE (Michel Ternet1- Concedo a
percussão que alcançou.
palavra ao nobre defensor do Deputado Sérgio Naya,
Em nenhum evento semelhante se deu o realOr. Daniel AzJ!Nedo, pelo prazo de trinta minutos.
ce atribuído pela imprensa ao desabamento do PalaO SR. DANIEL AZEVEDO - Exmo. Sr. Deputado Michel Temer, eminente e ilustrado Presidente
ce 11, e em nenhum desses acidentes se dá publicidada ao nome da construtora, muito menos ao de
da Câmara dos Deputados; Exmos. Srs. Deputados
seUS sócios.
presentes a esta assentada de julgamento, Sras. e
Srs. funcionários e jornalistas, hoje, inquestionavelFoi assim que a imprensa procurou revolver
todo o seu passado, a minha atividade pública e primente, os trinta minutos que V. ExA, Sr. Presidente,
vada, em busca de algo que servisse ao objetivo coacaba de me conceder marcarão um instante dramámum de formalizar um grande escândalo, capaz de
tico e sério da vida jurídica nacional, pelas repercusampliar a audiência dos telespectadores e a venda
sões que, ao transcurso dos mesmos, a defesa fará
de jornais e revistas com tão poucas notícias.
aqui ressoar em atinência à tese que sustenta.
,
Foi assim que agentes de uma rede de televiPenso que não seria demais exonerar aos Srs.
são foram até o interior de Minas Gerais e ali obtiveDeputados atenção, ainda que mínima. por trinta mi,ram a fita de vídeo de uma reunião informal de pesnutos, de molde, a que S.
ouçam e reflexionem
sóàs amigas, da qual foram editados alguns trechos
acerca da temática posta pela defesa. porquanto
que, tiansmitidos em horário nobre, procuraram leestá, confiando no Parlamento nacional, se faz seguvar à opinião pública uma falsa imagem de que teria
ra de que a condenação do Deputado Sérgio Naya
eu provocado ato ilícito e, com isso, provocado a
não ocorrerá, neste plenário, unicamente porque a
quebra do decoro parlamentar.
Rede Globo de Televisão assim quer. Há de restar a
': : Senhores Deputados, durante a instrução prodignidade mínima em cada julgador, que em verdacessual na CCJ, farta documentação foi apresentade ,existe, para que se ouçam as provas e impulsic,da, comprovando não' ter havido qualquer falsificanem, em decorrência, reflexão adequada com o oroU a prática de qualquer ato desaconselhável.
denamento jurídico nacional. ,
Tratava-se, repito, de encontro e pessoas amigas
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a tônica da
em ambiente descontraído, cuja conversação foi graacusação se circunscreve a uma conversação inforvada às escondidas, para que posteriormente algum
mal ocorrida na cidade de Três Pontas, em Minas
proveito fosse extraído pelo seu autor.
'Gerais. Não se pode fazer o exame dessa situação
, , ' Nada disSO foi considerado pelo relatório aprodivorciando-se do direito que alumia e traça as revadQ , ~ 'CCJ, e sequer houve interesse do RàI8.tor
gras para o desate da questão então posta, na ex.erj1, assistir à fita original~ gravada por inteiro, onde,
pectativa do veredicto da Câmara Federal.
em sua' parte final, afirmei que tudo que tinha dito
Sabe-se que a privacidade de um ambiente
era provocação e brincadeira. Foi em tom provocatitem regras próprias, que indiscutivelmente o asseguvo que o fiz ao Vereador Ruy Quintão. Houve, sem
ram, para que o Direito não reste desfespeitado
dúvidà, ofensa a um dos princípios fundamentais
acerca da maneira de resoIvê-la.
das gara~tiasindividuais de que fala a ConstituiÇão
Aqui se trata de logo, juridicamente, essa quesFederal - isto é, cerceamento ao acusado de ampla
tão com dois argumentos fundamentais. Um deles,
defesa.' .
do fainoso jurista Pescina, da Itália, e outro do patríNãó 'posso deixar de mencionar que estou no
cio Nelson Hungria, expressão maior do Direito Petei'ceiro mandato de deputado federal, com onze
nal brasileiro. Sustentava Pescina que a exceção da
anoS de exercício, e ninguém, repito, ninguém nesta
boa-fé é um instituto jurídico que há de ser levado
Casa será capaz de indicar ato que comprometa a
em conta quando alguém é acusado de haver-se
minha honra e a deste Parlamento, em respeito
comprometido mediante increpação criminosa a oumesmo ao nobre povo mineiro, que sempre me retrem ou a respeito dele próprio. Nelson Hungria, indo
conduziu a novo mandato.
além, entende que, se as circunstâncias evidenciam
Assim, Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados,
que na certeza subjetiva do réu houvesse, ou conestou confiante na decisão final, pois a Câmara dos
corresse, ou mesmo existisse uma segurança de
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que ali falava num ambiente privado, então o fazia
com a consciência segura e tranqüila de qu.! o ato
não se projetava no ambiente da oficialidade. Esse
jurista brasileiro de saudosa memória, que inclusive
pontificou no Supremo Tribunal Federal, deixou lição
que ressoa ainda, com a mesma braveza, nos dias
atuais, ainda que na eventualidade, ali no Supremo
Tribunal Federal, possa haver interpretações discarnentes que ponham à deriva essa doutrina, esse
magistério, essa lição insuperável.
Nelson Hungria, Srs. Deputados, contribuindo
para a feitura do Código Penal brasileiro, ainda vigorante, trouxe a esta Casa da Lei as suas argumentações, que aqui se corporificaram propriamente neste
Código Penal, que dá à defesa do Deputado Sérgio
Naya a segurança de estar falando na própria fonte
de onde esse Direito emergiu. Dizia Nelson Hungria
a respeito que, se essas conversações foram comprovadamente realizadas num ambiente em que a
consciência do Deputado, ou a consciência do agente, ou a consciência do réu se perfazia numa situação fática a respeito da qual tenha o Deputado, o réu
ou o acusado a segurança de que era privada, de
que era nos recônditos, nos amanos de uma intimidada, eis que aí há de se admitir, no campo do Direito Penal,' na perspectiva da culpa, em senticlo lato
ou em sentido estrito, a inexistência de dolo direto,
ou de dolo sequer eventual, no sentido de que houvesse o Deputado assumido um risco de. Elm entoando aquela conversação, gerar. como conseqüência, uma certeza de que falava num ambiente
oficial.
Se isso é verdade do ponto de vista jurídicopenal, Srs. 'Pàrlarnentares, é evidente, é inquestionávelque, na análise técnica ou jurídica do fato, crime
inexistiu. Eis, pois, a postura da defesa no que conceme ao' crime atribuído ao Deputado Sérgio Naya,
que sequer teve ambiente para soar onde se pudesse flagrar, onde se pudesse colocar o dedo no ponto
e encontrar qualquer fato típico que projetasse a sua
culpabilidade.
Se é assim, se a respeito dúvida alguma exis. te, então agora vem a perplexidade da defesa quan'do a própria Mesa da Câmara e o Partido dos Traba·Ihadores, argüindo duas representações, asseguram
que o Deputado cometeu falta de decoro parlamentar.
Vêm de longe, mas de muito longe mesmo, os
. ensinamentos milenares do Direito. Na Roma Antiga
cultura nacional abeberou os conhecimentos
que significam e exteriorizam o Direito Penal brasileiro, na especificidade do caso que ora se examina.

nosSa
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Assim sendo, a Casa Legislativa há de ser o
exemplo maior de onde promane a segurança na
condução de um trabalho exegético voltado a um veredicto para se cassar ou não o mandato de um Deputado. Eis que." Sras. e Srs Deputados, é precisamente aí onde falece e cai malograda ao chão qualquer possibilidade de esta mesma Câmara dos Deputados querer adaptar esses fatos, que não constituem crime, a uma perspectiva de falta de decoro
parlamentar.
E sabem por que não, Srs. Deputados? Exatamente por um motivo firme e incontestável: esta
Casa não tem o figurino legal em que estejam tipificados os supostos crimes aqui praticados, ad argumentandum, de falta de decoro parlamentar. Existe
uma resolução, mas uma resolução que não se
transformou em lei. Não há aqui o prévio sistema lagal. E nós todos, os advogados, sabemos, já nas primícias de nossa formação jurídica, que não há crime
sem lei anterior que o defina.
Ora, Srs. Deputados, vemos a hipótese com a
segurança básica de que nesta Casa sequer existe
um Código de ~tica. Como é possível. então, imprimir condenatoriedade a esse Deputado só porque a
Rede Globo de Televisão o quer? Se assim fosse,
deveria a Rede Globo co1aborar, fazendo aqui chegar a fita em que um cinegrafista, que aqui prestou
depoimento. disse à Nação inteira, pelo sistema de
televisão, que essa fita porta cortes secos, que essa
fita carreia montagens.
Ninguém, de sã ~nsciêncl8,' pode elaborar
uma acusação quando esse asPécto permanece
anuviado em uma noite escura. Os verdadeiros Iegisladores e intérpretes da lei hão de ter a coragem
de adentrar esse abismo. esse cipoal indeciso e dizero não condenaremos, porque não existe um Códi90 de ~tica para que se possa fazer a adequação.
Não condenaremos, porquanto as condutas ocorridas no ambiente privado evidenciam situações nas
quais não se pode chegar à noção de dolo sequer
eventual, ou mesmo de culpa, no sentido estrito, por
imperícia, negligência ou algo 8E!meIhante•
Sras. e Srs. Deputados, inegavelmente não se
pode pretender uma acusação nestes rnoIdes. Bati
ontem à porta do Supremo Tribunal Federal, evidenciando a impossibilidade· de este julgamento hoje se
realizar, pela manifesta ocorrência de cerceamento
de prova Vejam bem que aqui, ao começar os trabalhos. quando S.
o eminente Deputado Marconi
Perillo lia o seu relatório, tive a impressão de que ele
encarnava a figura do verdugo, cambaleando, a levar o Deputado Sérgio Naya ao cadafalso.
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É absurdo! É inadmissivel que uma conduta
dessas tome corpo e se avantaje na Casa da Lei. A
revolta chega a um ponto tão grande, Sras. e Srs.
Deputados, que aqui vimos, ao transcurso da leitura
desse relatório, S.
o Deputado Marconi Perillo
encamar a figura legendária de Procusto. Como sabemos, Procusto, da tradição grega, costumava abater suas vftimas para colocá-Ias em seu leito. Se a
vítima era de um metro e meio de extensão, e o Ieito de Procusto media dois metros, eis que ele cortava os membros da mesma e os emendava, para que
a dimensão da cama fosse preenchida. Se, contrariamente, a vitima extrapolava a dimensão do leito,
ele também a decepava, para agasalhá-Ia no rigor e
na exatidão do tamanho de seu leito.
Isso foi feito aqui. O Deputado Marconi Perillo
leu para todos que as testemunhas que aqui depuseram somente falaram contra o Deputado Sérgio
Naya, marcadas, impregnadas pelas contradições.
Com relação à fita, sustentou desta tribuna para
V. ExiIi que ela fora periciada, inexistindo cortes.
Mal age quem assim, representando um mandato do
povo, dá condução aos trabalhos,. porque há ai a
quebra plena da serenidade.
Relator não é verdugo. Relator não é régulo
da comarca nem da Câmara, porque ele tem a
responsabilidade de manter fidelidade para com a
verdade. Mas isso ecoou aqui ouvidos de todos,
dando a impressão de que a voz da Rede Globo
teria o condão da verdade: queremos condenar e
vamos condenar.
Mas fICarei com a voz da lei. FICarei com a voz
do ordenamento jurrdico, porquanto sem prova, porquanto sem a garantia da amplitude da prova não se
pode condenar. Admirei-me muito de que se esquecesse, exatamente aqui, o postulado maior da Constituição Federal, cujo art. !)Q, LV, assegura o devido
processo legal, deixando evidenciado a mais não poder que a prova há de ser plena, para que se tenha
realizado um julgamento justo.
Saf de meus ensinamentos na Bahia e fui até
São Paulo, talvez já com a responsabilidade de lrazer ao conhecimento dos nobres Deputados José
Genoíno e Luiz Eduardo Greenhalgh - e mesmo do
nobre Deputado Chico Vigilante, aqui presente, de
quem fui eleitor nas últimas eleições -, como representantes desse partido maravilhoso, que o jurista
Celso Ribeiro Bastos assegurou, em sua obra de Direito Constitucional, que não basta que se dê ao réu
a oportunidade de negar a acusação que lhe é feita.
Mas a Comissão agiu exatamente assim. Os seus
passos foram estes, ao comando de uma Relatoria
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distanciada da eqüidistância e da serenidade, visto
que existe um cinegrafista que depõe perante a
Comissão e, em se trazendo a fita de vfdeo que dá
origem às acusações, poderia demonstrar, com
toda a firmeza técnica de um cinegrafista, que ali
houve montagem, que as acusações contra o Deputado Sérgio Naya não procedem. Por que não
desabrir essa chance para que a Comissão o ouvisse?
Srs. Deputados, na angústia de quem faz uma
defesa desigual, de quem sempre foi obstaculizado
pelos que apuravam as acusações, eu lhes pergunto, até com essa ira santa: pode haver cerceamento
de defesa maior do que esse? Pode haver cerceamento de defesa maior do que o praticado no episódia relativo à testemunha Wanda Carneiro, que o
Supremo Tribunal determinou fosse ouvida? O
Deputado Marconi Periflo assegurou que o Código
Penal não discipfina supletivamente a matéria. Depois, em liminar concedida, o ilustre Ministro limar
Galvão, do Supremo Tribunal Federal, sustentou que
a autoridade coatora, ou impetrada - no caso, o Deputado Marconi Perillo -, tem a obrigação de usar
constrição para que a testemunha venha depor. A digladiação entre ambos tenninou com a afinnativa do
Ministro do Supremo Tribunal Federal, porquanto
este é o último juiz a se pronunciar.
Quero escancarar à Nação inteira o pecado, o
crime que se pratica no âmbito desta Casa: o dasrespeito à Constituição Federal, que esta mesma
Casa elaborou. O Deputado Marconi Perillo, acompanhado de outros Parlamentares, inclusive do Deputado José Genoino, afinnou ao eminente Ministro
limar Galvão, em seu gabinete, que a instrução já •
houvera encerrado. Isto é uma inverdade. Eu, no
meu patriotismo de brasileiro, me levanto contra isso
e trago à Nação e aos Parlamentares essa inverdade, porque a instrução não estava encerrada logo
após a conclusão do depoimento do cinegrafista
Robson, eis que, antes de se fazer o pregão à testemunha Wanda, argüi uma exceção de suspeição de
parcialidade, aqui recebida peto eminente Deputado
Nelson Otoch, Presidente daquela Comissão, e encaminhada ao Relator em 24 de março, às
11 h50min.
Se isso é verdade, a instrução não se encerrou
naquele instante, porquanto o nobre Relator Marconi
Perillo, pela inteligência demonstrada, embora até
aqui apenas acadêmico de Direito, há de saber, quer
pelo Código de Processo Penal, quer pelo Código de
Processo Civil, que quando se interpõe uma exeeção de suspeição de parcialidade o primeiro passo é
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a suspensão do processo. Os juristas nacionais asseguram isso ao logo dos tempos.
Então, aquefa afirmativa inverossímil signiflCava a corporificação maior do cerceamento de defesa,
que hoje vai sendo posto aos Srs. Deputados como
uma base, como um broquei, como um fundamento,
para que, na hora do veredicto secreto, os Par1amentares que mantiverem fidelidade às bases que
os elegeram possam dizer -não-, a fim de que a serenidade e a amplitude de defesa possam ser lIeSpeitadas.
Ouvi, instantes antes de entrar nesta Assembléia, a nobre Deputada Marta Suplicy assegurar
que, se não se cassar o Deputado Sérgio Naya, os
Deputados terão dificuldade até de andar nas ruas.
Mil vezes não, nobre Deputada.
Aprendi com essa ilustre Deputada e seu ilustre cônjuge, senador Eduardo Suplicy, que a seriadade há de ser sempre uma bandeira dos que representam a vontade do povo. S. ~, que hão de me
estar ouvindo neste momento, deverão concluir que
a vergonha maior, a insustentabilidade mais plena é
a condenação do Deputado Sérgio Naya sem se lhe
haver sido concedida a oportunidade de ampla defesa. Muito mais do que açodados, como numa stluação incomum, incurial, simbiôntica, as quatro mãos
desse casal petista se projetam e, consciente ou inconscientemente, dão os braços à TV Globo para
cassar s. 8t, só porque a TV Globo quer fazê-Io.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço a
V. S.a licença para prorrogar a sessão por uma hora.
Continua v. ga com a palavra.
O SR. DANIEL ~VEDO - Sr. Presidente,
pergunto a V. 8t de quantos minutos a defesa ainda dispõe.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Dispõe
V. Sa de exatos três minutos e sete segundos.
O SR. DANIEL AZEVEDO - Pergunto a
a
V. Ex· se há a possibilidade de uma prorrogação,
segundo o Regimento da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Michef Temer) - Concedi ao Sr. Relator o prazo de trinta minutos, mas,
corno o nobre Deputado Sérgio Naya não usou ~odo
o seu tempo, V. 8t poderá ter uma prorrogação de
cinco minutos.
O SR. DANIEL AZEVEDO - Então, restam-me
oito minutos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não.
O SR. DANIEL AZEVEDO - Sr. Presidente,
S.- e SI'S. Deputados, aqui resultou evidenciado
que uma das acusações levantadas, a de que pode-
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ria o Deputado ter ligações, corno Parlamentar, com
contratos perante empresas públicas, inexiste, conforme a documentação apresentada.
Em outro ponto, no que se refere à queda do
Palace 11, já hoje este assunto é pacificado, no sentido de que o responsável técnico da obra não era o
Parlamentar. E, na perspectiva desdobrada das apurações, eis que se comprovou hoje que o erro de
cálculo teria sido ou foi a causa do desabamento,
em que também não apanha em qualquer aspecto
de culpabilidade o Deputado Parlamentar ora defendente.
Assim, restam os aspectos sobre a conversa
privada em Três Pontas. A defesa sustentou sempre
que a inteireza daquefas gravações evidenciariam a
inculpabilidade do Deputado Sérgio Naya. A Comissão não quis. A Relatoria refugou.
O Supremo Tribunal Federal, ainda hoje, ao
que soube aqui por vozes dos jornalistas, teria negado a liminar que foi a última das tentativas de fazer
com que Vanda Carneiro fosse ouvida e também
que a fita da Rede Globo fosse examinada pelo cinegrafista Robson, por ter sido ele quem originariamente filmou, em Três Pontas, no estúdio do Sr. Artêmio SChiavon Carneiro, as passagens que, desabridas, descortinadas, evidenciam a inocência deste
mesmo Par1amentar.
Urge que lembremos a figura do ex-Prefeito de
Três Pontas, Tadeu Mendonça, que aparece nessa
gravação com o episódio acontecido há três anos.
Eis aí mais um corpo de delito inafastável desse cerceamento de defesa e da montagem existente
na fita.
Eu defendo aqui uma causa onde busco e
peço justiça. A Justiça, segundo afirmava Rui Barbasa, coroa a ordem jurídica, e a ordem assegura a
responsabilidade, e a responsabilidade constitui a
base das instituições livres, para que a Câmara dos
Deputados, notadamente naquele prolongamento
somftico que a Comissão e a Relatoria representavam, possa gozar do conceito de que aqui se
assegura também amplitude de defesa.
Para que a Nação brasileira saiba que a Câma~
ra dos Deputados, que escreveu a nossa Constituição Federal, não a desrespeita, é preciso que hoje
esta Casa, na sua sessão plenária, no mínimo, absolva o Deputado Sérgio Naya, porquanto nem nos
tempos imemoriais, nos tempos das Santas Inquisiçóes e até mesmo dos déspotas esclarecidos, jamais, jamais mesmo, com tamanha crueza, maldade, preconceito e prejulgamento, pode-se condenar
um Deputado nessas circunstâncias.
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Se a C8pitaI da República não estivesse eqOidístanta dos pafses Iimftrofes, eu abaixaria o tom da ninha oratória para que outro país civilizado não ouvisse
que aqui se condena sem provas, que a própria Câmara dos Deputados, que vota a Constituição, a desrespeita, como está comprovado nos autos, no que concerne à Relataria. E esta Câmara nela se prolonga.
Urge, portanto, que esta Casa rejeite esse relatório
para que fique de melhor a justiça!
Não tenho falado sozinho nessas perspectivas.
O Deputado José Costa, integrante desta Assemb1éia, há pouco trouxe um projeto no sentido de que
se dessem ao Deputado Sérgio Naya todas as condições de amplitude de defesa, ainda que se lhe retirassem a imunidade, para que a Procuradoria-Geral
da República. como órgão acusador ofICiai, pudesse,
de sua vez, fazer as acusações e ensejar que se investigassem as mesmas. Esta é uma voz autêntica,
porque provém do âmbito desta Assembléia. O Deputado Nilson Gibson, do mesmo modo, sustentou
na Comissão que se devesse trazer à mesma, ainda
que constritivamente, a testemunha Vanda Carneiro.
A Relataria foi ao Supremo Tribunal Federal e afirmau que a instrução estava encerrada - tenho em
mãos a prova, que a te1evisão há de mostrar ao
Pafs, evidenciando que não houve o encerramento.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, concluo minha
oratória nesta assentada me dirigindo ao Supremo
Tribunal Federal, a esta augusta Assembléia e ao
povo brasileiro com palavras de João Mangabeira,
embora respeitando a posição de cada uma destas
instituições. Despeço-me com João Mangabeira, que
pontificou representando a Bahia, minha terra de arigem, nesta Assembléia: -Se os sacerdotes da Justiça desertarem dos seus altares, não cometerei nuhca a injustiça de deixá-la desabrigada-.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. MARTA SUPLlCY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. e,t a palavra.
A SRA. MARTA SUPUCY - Sr. Presidente, de
acordo com o art. 74, inciso VII, eu fui citada no discurso do nobre advogado e gostaria de ter a oportunidade de fazer uma reflexão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - De
qualquer maneira, nobre Deputada, a referência não
e o Regimento detennina que
foi desairosa a V.
a concessão da palavra, nessas hipóteses, seria
apenas se houvesse uma referência desairosa a
V. Ex&- Isso não ocorreu. Se V. ex&. quiser, poderá
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inscrever-se na relação dos oradores e falará no momento próprio.
A SRA. MARTA SUPLlCY - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Elt
está inscrita para falar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concederei agora a palavra aos Srs. Deputados inscritos
previamente para discutir a matéria, pela ordem de
inscrição, conservada a altemância de quem falará a
favor ou contra. Nos tennos regimentais, a intervenção de cada Parlamentar restringir-se-á ao tempo
máximo de cinco minutos.
Para falar contra o parecer, concedo a palavra
ao Sr. Deputado José Costa, que disporá de cinco
minutos.
O SR. JOSÉ COSTA (PSD - AL sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
e Srs. Deputados, minhas senhores e
meus senhores, o relatório apresentado pelo eminente Deputado Federal Marconi PeriHo, relativamente às duas Representações formuladas, uma
pela Mesa da Câmara e subscrita por V. exa, Sr.
Presidente, e a outra pelo Partido dos Trabalhadores, conclui da seguinte fonna:
-•..considera que o Deputado Sérgio
Naya feriu o decoro parfamentar nas seguintes condutas:
1) as afinnações de falsificação feitas,
em público, para quem quisesse ouvir, pelo
Deputado Sérgio Naya;
2) a afinnação da prática de falsidade
ideológica, consistente no uso do nome faJ..
so;
3) o conselho dado às costureiras para
praticarem fraude;
4) a atribuição a si mesmo da prática
de condutas criminosas, como falsificação e
furto, ainda que tais declarações fossem
apenas bravatas.
Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, vejo na
descrição dessas condutas alguns tipos previstos
como crime no Código Penal, a saber: art. 287 (ap0logia de crime); talvez art. 297 (falsificação de documento público); art. 298 (falsifICação de documento
particular).
Sr. Presidente, não tenho dúvidas quanto à
eventual prática ou cometimento desses crimes pelo
Deputado Sérgio Naya. Também não tenho dúvidas
de que algumas centenas de pessoas que compraram imóveis do Deputado acusado, que sofreram
dano patrimonial, precisam ser ressarcidas. Não tenho dúvida quanto a isso. Todavia, Sr. Presidente,

s.-
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acho que os crimes imputados ao Deputado Sérgio
Naya têm de ser apurados e julgados pelo Poder
competente, que é o Poder Judiciário. Os danos
eventualmente causados à propriedade de terceiros
-devem ser ressarcidos, sim, mas por condenação do
Poder competente, do Poder constitucionalmente
competente, que é o Poder JuãlCiârio.
Sr. Presidente, com isso estou dizend<l) que
vou votar contra o relatório e por uma razão singela.
Em um País civilizado como o nosso o cidadão tem
direito a ser processado e julgado segundo as leis
vigentes. E há uma cláusula inserta na Constituição, que é o Norte para mim nesta sustentação,
herdada do Direito sàxônico e transposta para o
nosso Direito - lembro que temos um eminente profassor de Direito Constitucional exercendo a Presidência da Câmara - que é a ctáusula do devido processo legal.
O que é o doe proceu of Iaw? Essa cláusula
do devido processo Iegaf garante o cidadão também
no que diz respeito às regras do processo. E ul118.
dessas regras é a da plenitude de defesa, a dia juiz
isento, da possibilidade do contraditório.
. Eu quero que esta Casa faça agora uma reftexão.
Tive o cuidado de, hoje, pela manhã, ir à !bibliataca da Casa e pegar uma pasta suspensa (:om o
nome do Deputado Sérgio Naya e encontrei pelo
menos duzentos recortes, deve ser quase isso, de
jamais, de periódicos publicados no País inteiro com
declarações de Deputados dizendo que condenarão
o Deputado Sérgio Naya. Isso na fase instrutória, ~ntes que o processo tivesse sido concluído.
Tenho em mãos um artigo do Deputado Márcio
Fortes, publicado no jornal O Globo, onde S. E,(l, no
primeiro parágrafo, di:z assim:

sei que a TV Câmara está me filmando, sei
que muitos telespectadores estão sintonizados nos
trabalhos deste Plenário e lhes pergunto: o Deputado Sérgio Naya deve ser julgado pela Justiça pelos
seus crimes? S. Ei! e os demais Deputados que
aqui são acusados? Todos dirão que sim. Também
pergunto se S. Ei! deve ter ampla defesa. Todos dirão que sim.
Deve responder S. E,(l pelos ilícitos civis que
praticou, pelos danos que causou? Todos dirão que
sim. Mas pergunto a você que está em casa: alguém
aceitaria o julgamento por este Plenário, um julgamento político? Todos querem o julgamento do Poder Judiciário.
Sr. Presidente, o julgamento deve ser feito por
juízes isentos. E suscito uma questão de ordem a
V. E,(l neste instante: quero que V. Ex'l decida se o
Deputado que se manifestou na fase de instrução,
mantido e concluído o processo pela ~ção, do
Deputado Sérgio Naya, pode""
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Solicito
a V. Ex.a que conclua seu pronunciamento. . ,_
O SR. JOSÉ COSTA - Estou suscitando uma
questão de ordem a V. E,(l, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Então,
q~ V. E,(l encerre o seu discurso e-levante a questão de ordem.
O SR. JOSÉ COSTA - Vou suscitar a questão
de ordem: se o deputado que se manifestou, pela
cassação do Deputado Sérgio Naya na f~ ,inl[ttrut6ria, antes de o relatório ser aprovado, ou que sustentou em jomais e na imprensa a cassação do Deputado, pode votar hoje. Se e~ Deputadq é jui~ .~nto
para votar hoje. Esta é a questão de ordem que ,formulo a V. E,(l
.
, .. ' :

É hoje que vamos mostrar a faca com
que desejamos nós ver impressos nas mentes de nossos eleitores e na posteridade dos
manuais de História. De nada terão valido
todos os esforços dos últimos quatro anos,
que deràm início ao processo de transiformação institucional do País, se não tivermos a
coragem de cassar o mandato de alguém
que deu prova de não fazer por 1'l'l9feCê-1o.
Esse alguém é o Deputado Sérgio Nl:lya. E
cabe agora uma pergunta: constitucionalmente, o
Deputado Sérgio Naya tem direito a ser julgado? E
este é um tribunal político, este julgamento é político,
mas é um tri~unal. E pergunto a V. ExU: S.
tem
direito a ser julgado por juízes isentos? Induvidosamente sim, essa é a resposta, só que está no texto
constitucional.

Peço a V. E,(l que dirima esta,questão ~ q!JS
me conceda ainda mais um segundo. Tenho aqui o
projeto de resolução que permite que' o relatório
aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação seja transformado em notitia criminis
por deliberação do Plenário e encaminhado ao Procurador--Geral da República, para que o Deputado
~rgio Naya responda portodos os. seus crimes.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -: Peço. a
V. E,(l que conclua, Deputado José Costa. - .
O SR. JOSÉ COSTA - Estou formulando
a
questão de ordem a V. Ex.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Ex'i
já formulou a questão de ordem. Solicito a V. E,(l
que conclua o seu pronunciamento.
O SR. JOSÉ COSTA - Quero enCaminhar a
V. Ex&- o projeto de resolução e que, neste caso o
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Plenário, com quorum qualificado, suspenda a sua
imunidade processual para apuração desses fatos.
Peço a V. E,(l que decida a questão de ordem
e, ao depois, farei o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço a
V. E,(l que conclua o seu discurso. Em seguida responderei à sua questão de ordem.
O SR. JOSÉ COSTA - Sr. Presidente, V. e,(l
depois decidirá a questão de ordem.
Concluo, pedindo aos Srs. Parlamentares que
rejeitem o relatório porque este não é um tribunal
isento. Vários juízes presentes estão decidindo em
função da mídia. Muitos estão decidindo por motivos
meramente eteitoreiros e até locais. Peço que rejeitem o relatório e aprovem o substitutivo que transforma este relatório em notitia criminia, para que o
~~ Sérgio Naya, ~ out~ que. estão na
IImnêncl8 de responder a açoes penaIS, seja processado pelos seus crimes no foro competente, no Poder Judiciário, e que a sua imunidade para o caso
concreto seja suspensa. Não há impedimento constitueional algum.
Aproveito para entregar à Mesa da Câmara
este requerimento, sob a forma de resolução. Muito
obrigado.
_
PROJETO DE RESOLUÇAO A QUE SE REFERE O ORADOR
PROJETO DE RESOlUÇÃO NR.
Autor: Deputado José Costa (PSD - AL)

Remete à Procuradoria-geral da
República, coo notitia criminis contra o
senhor Deputado Federal Sérgio Naya,
relatório de autoria do senhor Deputado
Federal Marconl Perillo nas Representações sem Número formuIadaa pela
Mesa da CAmara doa DeputIIdoa e pelo
Partido doa Trabalhadorea, aprovado, por
maioria, pela ComiMão de ConaIiIuiçio e
JI.JdpIe Red8çio da CInB1I doa Deputac:te.
e d6 outras provid6ncIaa.
A Câmara doS Deputados,
Considerando que a Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados,
em sessão realizada no dia 31 de março próximo
passado aprovou por maioria de votos parecer do
Senhor DePutado' Federal Marconi PeriÍlo nas Representações Sem Número que lhe fizeram a Mesa
da Câmara dos Deputados e o Partido dos Trabalhadores para declaração da perda do mandato eletivo
e Deputado Federal Sérgio Naya, membro desta
Casa, por falta de decoro parlamentar;
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Consmerando que a falta de decoro parlamentar, segundo o relatório referido, consistiu, verbia,
[•..] nas seguintes condutas:
- as afinnaÇÕ8S de falsificação feitas, em público, para quem quisesse ouvir, pelo Deputado Sérgio
Naya;
- a afinnação da prática de falsidade ideoIógica, consistente no uso de nome falso;
- o conselho dado às costureiras para praticarem fraude;
- a atribuição a si mesmo da prática de condutas criminosas, como falsificação e furto, ainda que
tais declarações fossem apenas bravatas;
Considerando que alguns dos fatos acima dascritos tipificam, em tese. crimes comuns previstos
nos arts. 287 (apologia de crime). 297 (?) (falsificação de documento público); 298 (?) (falsificação de
documento particular) do Código Penal, exigindo
apuração rigorosa para prova de sua materialidade e
definição de sua autoria tarefas que se inserem no
ârTIbito das competências constitucionais do Ministério Público (CF, art. 129, I e VIII) e do Poder Judiciário (CF. 102, I, alínea b, clc o art. 53, § 4ll);

Resolve:
Art. 112 A Mesa da Câmara dos Deputados remeterá a Sua Excelência o Doutor Procurador-geral
da Repúbfica, como notiIia criminla contra o Senhor Deputado Federal Sérgio Naya, o relatório
aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e
Redação. por maioria de votos, no dia 31 de março
próximo passado, relativamente às Representações
Sem Número feitas àquela Comissão permanente
pela Mesa da Câmara dos Deputados (ot. SGMIP nR
107, de Sua Excelência Deputado Federal Michel
Temer) e pelo Partido dos Trabalhadores (Representação datada de 3 de março deste ano, subscrita
por seu Uder nesta Casa Legislativa, Deputado
Federal Marcelo Déda). e todos os elementos de
prova produzidos na instrução das Representações
referidas;
Art. 2lI Fica suspensa a imunidade processual
do Deputado. Federal ~io Naya para .apuração
dos fatos delituosos descritos no Relatóno da C0missão de Constituição e J~stiça e R~ção d~ Câmara dos Deputados, referidos no artigo antenor, e
início de correspondente ação penal pública decorrente de denúncia fonnal do Ministério Público perante o SUpremo Tribunal Federal.
Art. 3R Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Sala das Sessões,
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
responder à questão de ordem formulada pelo nobre
Deputado José Costa.
O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, diante da questão
mencionada pelo eminente Deputado. quero intormar que o Partido dos Trabalhadores apresentclU
representação nesta Casa pedindo a cassação do
Deputado Séfyio Naya.
A prevalecer essa orientação e interpretação,
estaríamos privados, como partido que sinalizou
com um posicionamento, de nos manifestar através
do voto, uma vez que a nossa representação direciona-se ~~ sentido. Gostaria de obter uma resposta
de V. Ex'. E também quero cont~ditar, porque, caso
seja acolhida essa pretensão, estar1amos privados
de exercer o direito de voto em uma questão tão importante como esta.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeite) a
questão de oroem do eminente Deputado José Costa
e o faço com amparo na Constituição Federal.
A Constituição Federal prevê duas espécies de
julgamento: 9 julgamento jurisdicional e o julgamento
político. O caso típico de julgamento político é o do
Impe.chment dos agentes do Poder Executivo ou o
CSS? ~ perda de mandato de membros do Poder
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za política, não se aplicando as regras do julgamento jurisdicional a este caso.
Daí por que rejeito a questão de ordem de
V. Ex'
O SR. JOSÉ COSTA (PSD - AL sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra para
uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. JOSÉ COSTA - Requeiro a V. Ex' com
base no alt. 95, que, em grau de recurso e com eteito suspensivo, submeta minha questão de ordem à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e
peço a V. Ex' que consulte o Plenário para verificar
se apóia minha questão de ordem no sentido de a
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
manifestar-se sobre a constitucionalidade da participação neste julgamento, neste plenário, do Parlamentar que se manifestou previamente favorável ou
contra o Deputado Sérgio Naya Peço a
que
promova a verificação, já que preciso de 10% dos
votos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Antes
de submeter o recurso com efeito suspensivo, e recabo desde já o recurso para a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, quero saber se o
mesmo tem o apoiamento de um terço dos membros
da Casa Quem apoiar o recurso levante o braço.
(Pausa)
Rejeitado. Não tEp apoio o recurso.
legISlativo.
Recebo, portanto, o recurso para os efeitos de
De modo que este é um julgamento de naturaapreciação pela Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.
za poIftica e não um julgamento de natureza jurisdicionaI. ~, portanto, de .nat,ureza ~ítica, ~
O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
corno previsto no te~ ~~, nao se. apllpeçQ a palavra para uma questão de ordem.
cam as regras procedi~1S atinentes. ~ .Julga. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - se for
mento cios casos que vao ao Poder Judicláno. No
estão de ordem tem V Ex' a palavra
Poder Judiciário, sem ~úvida alguma, V. Ex' t~~ raqu O SR FERNANOO FERRO
PE se
zão' nas questões muitas vezes em que um JUIZ se. '
.•
m
~ifesta pu~e este não'poderia, depois, farevisão ~ orador.) - Sr. Presidente, gostaria de um
zer o julgamento.
esclarecimento....,
Este .julgamento, entretanto, é de natun~za
. O SR. PRESU?ENTE (Mic';" Temer) - É esclarecunento ou. questão de ordem.
. .
_
completamente diversa, tanto que, embora se baseie
na prova, sabe V. EX- tanto quanto todos os Srs.
O SR. FERNANDO FERRO - É urna questão
de ordem solicitando um esclarecimento de V. Ex'
Parlamentares, que o julgamento político é de conveniência. Muitas e muitas vezes até a prova pode
Para efeitos administrativos desta sessão o
que prevalece é a assinatura na lista de presença ou
caminhar numa direção, mas a conveniência polí1tica
recomendar que o julgamento se faça em outra vera assinatura na lista de votantes por ocasião do protente OU direção.
cesso de votação?
·Sendo, portafrto, a Constituição Federal a maO SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tratase de uma daliberação nominal, portanto, a lista de
triz da distinção entre o julgamento jurisdicional e o
político, reitero que este é um julgamento de naturavotantes.

v. ex-

(PT _
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
falar a favor do parecer, concedo a palavra para discutir a rnatérí~ào Sr. Deputado Arthur Virgflio.
O SR. ARTHUR VIRG(UO (PSOB - AM) - Sr.
Presidente, não me prenderia à análise, detalhe por
detalhe, dos fatos que envolveram essa mais do que
lamentável, est acima da deplorável situação em torno do desabamento de um prédio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
Entendo, Sr. Presidente, que há um conjunto
de circunstâncias, um conjunto de evidências que,
a meu ver, mais eloqüentemente até do que a letra
do Regimento Intemo da Casa, evidencia a quebra
de decoro e nos chama a atenção para a necessidade urgente de mexermos, com consciência e
com coragem, no estatuto da imunidade parlamentar para que se possa preservar a palavra, o ato, o
voto do Deputado no exercfcio do seu mandato, o
mesmo com o Senador, mas não se permitindo
que essa imunidade vire eventualmente impunidade, sempre que estendida a atos da vida comum
que nada têm a ver com a atividade parlamentar
em si mesma.
Sr. Presidente, sem alegria ou satisfação alguma é que estou aqui a julgar um colega. a pedir sua
punição, como vou fazer, mas tomando a linha da
coerência do meu partido que aqui, nesta Casa, ao
lado de outros, tem investido contra o que consideramos condenável como manifestações corporativas
de setores profissionais e de quaisquer setores organizados da sociedade que, quando extrapo(am do
esprrito de corpo e entram pelo corporativismo adentra, passam a ser nocivos na sua ação e na sua reivindicação em relação ao interesse do conjunto da
sociedade.
Não iria eu, então, de forma alguma apadrinhar corporativismo de Parlamentar. Não iria eu de
forma alguma apadrinhar corporativismo de Congressista. Solidário, acima de tudo, com o sofrimento das famílias que viram os seus sonhos rurrem; solidário com o sofrimento das fammas que
viram tudo que constnlfram desabar a peso de
uma irresponsável edificação feita na cidade do
Rio de Janeiro, falo hoje não apenas como Deputado, mas muito claramente, como 5ecretário-Geral do PSOB, conclamando o meu partido para, à
unanimidade, marcar a sua posição em defesa da
honra do Parlamento, em defesa da honra desta
Casa, em defesa da honra do Poder Legislativo,
sem o qual não se pode pensar em fincar as bases
de uma democracia duradoura, auto-sustentada e
consolidada.
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Ouvi aqui imprecações e até insinuações de
que haveria pressões de canais de televisão a favor
do Relatório Perillo. Já votei contra a Abert, quando
se dizia que a Abert representava a TV Globo, no
inrcio do Governo Sarney, e não tenho, portanto,
por que me sentir sequer ofendido com maledicência pueril de que estaria votando aqui pressionado
por essa rede. Ouvi de colegas advertências:
você, que é filho de um cassado, como é que vai
votar aqui pela cassação de um colega? Eu disse:
foi bem diferente. Meu pai foi cassado por um ato
de força, como Lfder da Oposição no Senado, foi
cassado por um Ato Institucional, foi cassado por
uma ditadura militar, foi cassado sem ter o direito
de defesa, direito de defesa que foi amplamente
assegurado ao Deputado que aqui está sendo julgado, pois, por 28 dias inteiros ele teve todo o direito
democrático de apresentar todos os recursos, todas
as testemunhas, todas as defesas que coubessem à
linha estabelecida pelo seu competente e ilustre advogado.
Por isso, Sr. Presidente, no momento em que
conclamo o PSOB a, com serenidade, sem bravatas.
com seriedade, sem alegria, cerrar fileiras e buscar a
unanimidade de seus membros para se votar, aprovando o parecer bem feito, equilibrado e correto dasse Deputado COI19to e brilhante que é o Deputado
Mareoni Perillo, marco que esta Casa -'e tenho certeza de que atinjo todos os quadrantes deste Pienário - não tem mais do que duas alternativas: a
primeira, Sr. Presidente, é afirmar seu compromisso com a própria sobrevivência da instituição dando respostas que a Nação reclama, porque seria
até desonesto da nossa parte imaginar que não
estamos aqui para dar respostas à Nação. A segunda alternativa, muito clara - e em nada diferente da primeira - é cumprirmos com o nosso dever,
honrarmos os nossos mandatos, zelarmos com
clareza pela respeitabilidade desta Casa. Hoje, Sr.
Presidente, tudo que quero, pretendo resumir, se
sintetiza na aprovação, se Deus quiser, com a
unanimidade dos votos do PSOB, do Relatório do
Deputado Marconi Perillo, pela cassação do Deputado em julgamento.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem. O orador é
cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra, para falar a favor do parecer, à Deputada Marta Suplicy.
A SRA. MARTA SUPUCY (PT - SP. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, S'- e SIS. Deputados, hoje é um dia especial para demonstrannos

Abril de 1998

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

que este Parlamento não é o que dizem. Desde que
estou nesta Casa tem piorado a situação dos Deputados nas ruas, ao contrário do que o nobre advogado relata.
V. S' não é Deputado, V. S' não sabe o que é
ser Deputado, ser cobrado o dia inteiro pela corrupção, pela impunidade que assola esta Casa!
E tudo isso temos a oportunidade de começar
a resgatar no dia de hojel
E não é pouco. pesquisa nacional revela que
os adolescentes acreditam que somente 10% dos
políticos são honestos. Não é pouco. Esses adok3scantes não acreditam nos pofíticos e, conseqüentemente, abandonam a possibilidade de exercer a cidadania. Estamos percebendo que os jovens de dezesseis a dezoito anos não têm o menor interesse
em se inscrever para votar. E sua alegação é a seguinta: votar para quê? Em quem?
Agora temos oportunidade de mostmr que esta
toma medidas quando o decoro parlamentar é
manchado. Acho que este é o momento de fazê-Jo, e
cada um de nós tem essa responsabilidade.
Sinto por esse voto ser secreto, porque muitos
faJam uma coisa e votam outra; não têm coragem de
assumir seu voto. Não se trata de ter coragem ou
não. se não obedecermos hoje ao nosso col'af,ão,
fazendo o que cada um sabe que é certo, vamos pagar - e muito caro - nas eleições. O povo, em aspacial os adolescentes, estão totalmente descrente., de
nós. se hoje este Congresso demonstrar falta de coragem ou, mais do que isso, falta de dignidade, seremos jogados num lamaçal.
Durante todo esse tempo, muitas forças daste
País tentaram nos desacreditar, e com razão. Ouando um adolescente diz que os Deputados são todos
bandidos, é muito difícil convencê-Io do contrário.
Mas com a votação de hoje ficará possível explicar
que não é isso. Como explicar a um jovem, a um
eleitor, que nesta Casa há pessoas dignas? Acho
muito complicado.
Neste momento, dada a proximidade das aleições, as pessoas procuram fazer o que é carto;
preocupam-se com o que pensam e também têm
cuidados com o eleitor, de quem, às vezes, se esquecem.
No dia de hoje, não pocIemos nos esqueceI" daquHo em que acreditamos; não podemos nos esquecer do conceito de certo e errado, que aprendemos
com nossa mãe. Todos aqui tiveram um pai e uma
mãe que tentaram explicar o que é honestidac1e, Ó
que 'é se portar de forma correta na vida, viver de
forma· digna na sociedade; o que é respeitar o cida-

casa
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dão, o colega Deputado ou Deputada. Todos tivemos esses ensinamentos. Se começamos a nos esquecer desses princípios, não poderemos provar
que não somos o que pensam 46% dos adolescentes consultados em recente pesquisa. Eles acreditam que o político é assim mesmo. E dizem: se roubar, mas fizer algo, está tudo bem. Não é verdade.
Cada roubo significa uma creche, um posto de saúde a menos. Temas de resgatar sua confiança.
Esta é a primeira grande oportunidade que temos de resgatar o entusiasmo e o respeito dessa juventude pela vida política. Só assim poderemos andar na rua de cabeça erguida.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra ao Deputado Inácio Arruda, por cinco
minutos, para falar a favor do parecer.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoS - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S"- e Srs. Deputados, este é um daqueles momentos traumáticos
para o Parlamento brasileiro. E nós, do PCdoB, que
fazemos parte de uma bancada ainda pequena com nove Deputados -, sabemos muito bem o significado do julgamento político.
TIVemos aqui uma bancada bem maior, cassada integralmente, sem que em momento algum tenha ficado tipificada a quebra de decoro parlamentar. Mesmo assim, fomos cassados.
No período da ditadura muitos democratas foram cassados não por falta de decoro, mas por defenderem idéias neste Parlamento. Esse foi também
o crime dos comunistas.
Não devemos agir em função da pressão da
grande mídia nacional, seja ela Rede Globo ou outro
órgão de comunicação em nosso País, que muitas
vezes querem pautar as ações do Parlamento em
função de interesses apartados dos sentimentos do
povo brasileiro. É o caso da implantação do malsinado projeto neoIiberal em nosso Pars ou da defesa intransigente da grande mfdia nacional à reeleição de
Femando Henrique Cardoso. Este, para conseguir a
aprovação da emenda da reeleição, teve de corramper o Parlamento Nacional. Até o presente momento, nem os COfTOIllPidos, nem os corruptores foram
tratados como deveriam por este Parlamento. Nesse
caso, sim, deveria ter começado, de imediato, debate no Congresso Nacional, por intermédio de Comissão Parlamentar de Inquérito.
Não queremos agir sob pressão, mas sobre o
fato concreto de que estamos discutindo a cassação
de mandato de um Parlamentar que, para mim, se
apresenta como réu confesso. Esse é o grande problema do Parlamento brasileiro neste momento. Não as-
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tratando de Parfamentar acusado por reprenão paire nenhuma dúvida sobre isso: não vamos fasentação do Partido dos Trabalhadores, por outro
zer aqui este julgamento; quem irá fazê-lo é a JustiParlamentar ou pela mídia brasileira. Estamos traça Comum.
. .
tando do processo de cassação do mandato de um
Em segundo lugar, tenta-se dizer, Sr. PresldenParlamentar que expôs publicamente a forma corno
te, que iremos fazer nesta Casa um julgamento tunage, pensa e define sua ação parlamentar. Esse é o
damentado na opinião da mfdia, no calor da opinião
grande problema de que estamos tratando. Nesse
pública e na eleição de um ·bade expiatório·, para
caso, fica evidenciada a quebra de decoro parlamententar salvar, limpar ou restabelecer a imagem da
tar.
•
_
Câmara dos Deputados.,
Quanto a questao do Palace 11, aquele desasTambém não é, Sr. Presidente;~e Sra.
tre I~s!imável, pe!'so qu.e de~erfamos tratar de fo~a
Deputados, este o mérito das questões quêàêlU~
sumana a questao da Imunidade. Nesse caso, nao
mos julgar. Então, qual é o mérito? É exatamente o
que V. 8(1, Sr. Presidente, esclareceu, com muita
poderia jamais haver imunidade. Parfamentar, tencompetência, quando respondeu à questão de ordo imunidade, dela deveria abrir mão de imediato
dem aqui levantada. Este é um julgamento polftico,
para ser julgado na justiça comum, como qualquer
um julgamento de comportamento e prática política
outro cidadão. Não foi o que se fez naquele fato lasde um dos membros desta Casa. Este é um julgatimável da queda do Palace 11. Mas essa é uma
questão à parte. , .
.
_
mento de atos indecorosos e ilegais praticados por
~u~nto a Sergio Naya, CUjas declaraçoes !oum Parfamentar. E é estritamente porque fere disporam publicas" ~rtas,. g~vadas e expostas naclositivo da Constituição Federal e do Regimento Internf.'lmente - ai nao mais so pela Rede Globo - pela
no da Câmara que esta Casa irá proceder ao julgamídia do Brasil inteiro, se não nos sensibilizarmos, o
menta.
.
Parfamento brasileiro sairá perdendo. Nós, ParlaCada um dos Parfamentares, de forma saberana, fará seu julgamento à luz das questões centrais
mentares, podemos ser cassados pelo voto dos eleijá consubstaneiadas no Relatório do Deputado Martores no dia 4 de outubro, mas esta Casa ficará ainconi Perillo e na Comissão de Constituição e Justiça
da mais desmoralizada. Por isso, defendemos a cassação do mandato do Deputado Sérgio Naya, que
e de Redação desta Casa.
expõe completamente o Parlament? Naciona~.
Sr. Presidente, que atos são esses? Ou é pos.
~sta C~a, nos momentos cnticos da V1d~ po~fsfvel que cada um de n6s, ou a sociedade brasileira,
possa admitir que um Parfamentar, por brincadeira,
tlca, e que_ainda se levanta. Lembro-me ~o .episód~?
de cassaçao do mandato do Deputado ~arclo Mor~lpor descuido, por desleixo, por bravata ou por qualra Alves, em 1968._0 Parfament? Na~lo_nal re~~lu,
quer outro tipo de comportamento, tenha o direito
porqu~ sua cassaçao era uma Impo~~o poll.tlca.
de, em frente a uma câmera de vídeo, dar mau
Esta ainda é a Ca~a que defende o direito ~e hberexemplo a um povo trabalhador, que tem de cumprir
as leis que nós mesmos somos responsáveis pela
dade, de democraCia. Mas o caso em questão tratase de Cl..uebra de decoro parlamen~r.
"sua elaboração? Isso não é fazer com que não resNao podemos nos desmoralizar completamen.
Co tit· - ? U dos . f' dos "0'1
.,
.
.
nd
d
peitemos a
ns ulÇao
m
pnnc pIOS
te, alias, como deseja o ExecutiVO e gra e parte a
it
G nt' F d' nt
é que todos sere os.e. ara las
ais
ml'dOla brasl"Ieira. Par ISSO, rep ito, defendemos a cast iun
' ame
"
sação do mandato do Deputado Sérgio Naya.
mos Iguais peran e a el. '
Não se trata mais de evidências, mas de conO SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para falar a favor do parecer, concedo a palavra ao Deputafissões. E é por i~ que não ~e~ nos admirar
do Vania dos Santos.
ao ver que o povo fiCOU estarrectdo diante das declarações de falsidade ideológica, fraude e falsificação
O SR. VANIO DOS SANTOS (PT - SC. Sem
feitas pelo próprio Deputado. São ou não questões
revisão do orador.) - Sr. Presidente, s,a:l e Srs. Deputados, em primeiro lugar, é preciso desfazermos
que interferem e atacam? Através delas,não se recouma certa confusão que, de forma deliberada, tentanhece a falta de decoro parfamentar? será que o
se apresentar a este Plenário, especialmente por
Deputado deixa de ser Parfamentar quando sai das
dependências da Câmara dos Deputados? Não, ele
aqueles que fazem a defesa do Deputado Sérgio
é Parfamentar enquanto durar seu mandato.
Naya.
Tenta-se discutir se esta Casa irá fazer o julgaE af, Sr. Presidente, temos, então, a oportuni.dade de ouvir uma defesa que se baseia em bravamenta dos crimes comuns, como a própria defesa
reconhece, cometidos pelo Deputado Sérgio Naya e
tas e brincadeiras ou em dizer que não temos a prer·
rogativa de julgar. Não temos somente a prerrogatique isso é uma prerrogativa do Poder Judiciário.
Temos de afastar essa possibilidade, para que
va de julgar; nós temos o dever de julgar porque não
ÜlI"Í'1OS
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estamos aqui representando toda a sociedade brasileira, com sua complexidade, seu sentimento e o desafio de um povo que não aceita esse fato.
Temos, Sr. Presidente, o dever de apoiar esse
Relatório, votando pela cassação do Deputado Sérgio Naya. Não houve o cerceamento de defesa.
Quem não teve direito à defesa foram os moradores
do Palace 11, no Rio de Janeiro, inclusive as pessoas
que morreram no desabamento do prédio. Quem
não teve direito à defesa foram aquelas costureiras e isso aparece nitidamente na fita. Quem não tem direito à defesa é a população brasileira mais humi~de,
que vai para cadeia por um simples delito.
Portanto, Sr. Presidente, defendo o Relatório, a
cassação do Deputado Sérgio Naya. Esta é a posição do meu partido e será também o meu voto.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para falar a favor do parecer, concedo a palavra ao Deputado Waldomiro Fioravante, pelo prazo improrrogável
de cinco minutos.
O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S.- e Srs.
Deputados, estamos hoje, nesta sessão da Câmara
dos Deputados, para apurar uma série de fatos que,
a meu ver, violaram o decoro parlamentar e a ética
que deve ter um Parlamentar com assento nesta
Casa ou no Congresso Nacional brasileiro.
Não ocupo esta tribuna para falar a favor do parecer com satisfação, mas com tristeza, com angústia,
porque por mais que se faça para se punir, repreender
atos dessa natureza, nunca será compensado o que o
Parlamento e. a democracia brasileira perderam diante
desses fatos divulgados pela imprensa nacional.
Primeiramente, é importante considerar que o
nobre Deputado Sérgio Naya é acusado de ter falsificado duas assinaturas do Governador do Estadlo de
Minas Gerais; de sugerir a trabalhadores que assinassem recibos de salário em branco, aliás, dois recibos, em favor do pagamento de apenas um mês
de salário e, também, entre outros fatos, de usar material de segunda ou terceira categoria para construção do Edifício Palace 11, no Rio de Janeiro.
Esses fatos, os principais narrados no relatório e
em todo o processo de debate até agora, são, a meu
ver, confessos pelo Deputado, que os admitiu em sessões públicas da Câmara de Vereadores e em gravações divulgadas por toda a imprensa nacional.
Evidentemente, no momento em que recebeu a
acusação da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, como estratégia de defesa, S. Ex! tentouamenizar o fato, até mesmo se passando por
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fanfarrão, por demagogo, tentando desdizer tudo aquilo que havia comentado perante a imprensa nacional.
Diante dos fatos, Sr. P!"esidente, S~ e Srs.
Parlamentares, notadamente, duas situações aqui
se impõem. Uma delas será avaliada pela Justiça
brasileira, que é o caso do homicídio culposo, doloso, as indenizações das vítimas do prédio desabado
no Rio de Janeiro, a falsificação de documentos, o
estelionato, uma série de crimes que serão averiguados e decididos pela Justiça, na qual o nobre Parlamentar também terá o mais amplo direito de defesa.
Mas S. Ex- somente vai ser processado, na minha convicção, se esta Casa o cassar hoje aqui por
falta de decoro parlamentar. Caso contrário, será mais
um entre tantos que aqui dentro se escondem por detrás de seu mandato e cometem uma série de delitos,
sem responder perante a Justiça, ficando aqui tranqüilamente ao abrigo da imunidade parlamentar.
Senhor Presidente, os fatos são de uma extrema
gravidade. A violação do decoro parlamentar está cabalmente demonstrada pela repercussão pública dos
fatos que mancharam este Parlamento e a democracia
brasileira. Portanto, meu voto será a favor do parecer
do nobre Relator e pela cassação do Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para falar a favor do parecer, concedo a palavra ao Sr. Deputado José Genoíno, pelo prazo de cinco minutos
improrrogáveis.
. O SR. JOSÉ GENOfNO (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, solicito a atenção dos colegas e das colegas
para a discussão de uma matéria extremamente difícil e problemática. Não gostaríamos de discuti-Ia,
mas, pela nossa função pública, pela nossa responsabilidade política, temos de dela tratar.
Quanto a essa matéria, que diz respeito à punição de colegas, eu gostaria de iniciar a minha falação citando um amigo meu, um colega desta Casa,
o Deputado Roberto Rollemberg. Quando estávamos discutindo aquela fase dramática da CPI do Orçamento, um dia este Deputado usou a seguinte expressão, para contra-argumentar com aquele sentimento popular de que a Casa estava sendo condescendente, de que estava transformando aquele processo em pizza, citando uma frase de um hospital espanhol: -Nem todos que são, esmo; mas todos que estão, são-, exatamente para mostrar com isso que nós
aqui não podemos usar o raciocínio máximo de que, já
que não estamos examinando todas as irregularidades, há um raciocínio de condescendência. Ou, então,
uma posição de que, por meio de uma condescendência, se justifique uma determinada atitude.
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Mas qual é o ponto central que nos leva a
examinar o relatório do Deputado Marconi Perillo? É a questão do decoro parlamentar, que é
exatamente aquilo que diz respeito à postura, à
prática, a ações, a gestos. Do ponto de vista da
representação pública, que é uma relação entre o
cidadão, o Deputado e a instituição, há uma quebra valorativa nos preceitos que organizam a instituição: seja o abuso de prerrogativas,' seja o uso
indevido do mandato, sejam vantagens indevidas
que ferem a postura, a ação e a conduta da relação parlamentar e instituição. Por isso essa relação é inseparável. O decoro parlamentar tem
uma autonomia relativa em relação à criminalização penal ou civil. O decoro parlamentar está na
esfera da representação pública e política do
exercício do mandato.
Nós, representantes do povo, legislamos
para o povo, somos referência para o povo. As
nossas decisões obrigam os outros, as nossas decisões transformam os outros obrigatoriamente em
cidadãos no sentido do direito e do dever. Então,
nós, Parlamentares, temos o decoro parlamentar
como uma prerrogativa de defesa da instituição e
do direito de ser Deputado para fazer a representação. A representação implica uma maior responsabilidade com atos e gestos.
Qual o problema central, que não foi respondido pela defesa, no meu modo de entender? Existem
várias fitas: as do programa Passando a limpo, as
do jornal O Estado de S. Paulo, as da TV Cidade e
a fita entregue pela defesa. Todas essas fitas são
comuns no seguinte ponto: as declarações do Deputado estão em todas as fitas. E uma fita não contradiz a outra. Nem mesmo a entregue pela defesa não
desmente a que foi revelada pela televisão. Essas
declarações não poderiam ter sido feitas na forma
de bravatas ou brincadeiras.
Um representante do povo não pode induzir
um cidadão comum, seja na forma de bravata ou
brincadeira, a uma atitude ilícita, a uma atitude ilegal. Esse é o problema do decoro.
Não estamos apreciando aqui a responsabilização civil· ou penal em relação à queda do Edifício Pa..,
lace 11. É claro que isso repercute politicamente. Estamos apreciando, principal e centralmente, que há
uma fita que reproduz urna voz, urna imagem e urna
.pessoa, cuja imagem, fala e conteúdo da fala não foram desmentidos pela defesa. Argumenta-se que foi
uma brincadeira e uma bravata. Mesmo com o argumento de que posteriormente essas declarações foram
desmentidas, elas existem enquanto fato político. Para
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um cidadão comum ou para um Vereador, aquilo
era uma espécie de declaração favorável ao ilícito.
Um Deputado não pode, mesmo na forma de brincadeira, fazer uma declaração recomendando um
iUcito.
Um Deputado está impedido, pelo decoro, de
dizer que assina pelo Govemador, que se apodera
de uma máquina, que falsifica, mesmo que seja na
forma de brincadeira ou de bravata. O ponto central
é que o decoro parlamentar foi ferido mortalmente,
como prevêem o art. 55 da Constituição e os arts.
240 e 244 do Regimento Interno.
Esse problema central não foi enfrentado pela
defesa. Por isso, Sr. Presidente, defendo o parecer
do Relator, aprovado peta Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação.
Muito obrigado.
SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou encerrar a sessão, antes lembrando que, na sessão
da tarde, estaremos dando continuidade à discussão
da matéria, para ouvir os demais oradores inscritos
e, depois, evidentemente, efetivar a votação.

VI- ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR.PRESIDENTE (Michel Temer)
COMPARECEM MAIS OS SR5.:

Rio de Janeiro
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos
- PSOB; Arolde de Oliveira - PFL; Candinho Mattos - PSDB; Carlos Santana - PT; Cidinha Campos - PDT; Eurico Miranda - PPB; Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - PTB; Fernando
Lopes - PoT; Francisco Silva - PPB; Itamar Serpa
- PSDB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira Feghali PCdoB; João Mendes - PPB; Jorge Wilson BlocoPMDB; José Carlos Coutinho - PFL; José Egydio
- PFL; Laprovita Vieira - PPB; Launr Carneiro PFL; Lima Netto - PFL; Lindberg Farias - PSTU;
Marcia Cibilis Viana - PDT; Marcio Fortes - PSDB;
Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira
Franco - Bloco-PMoB; Nilton Cerqueira - S/P;
Noel e Oliveira - Bloco-PMDB; Roberto Campos PPB; Roberto Jefferson - PTB; Ronaldo Cear
Coelho - PSDB; Rubem Medina - PFL; Sérgio
Arouca - PPS; Simão Sessim - PPB; Vanessa FeIippe- PFL.
SioPaulo
Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Goldman - PSDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Aloysio Nunes
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Ferreira - PSDB; Antonio Carlos Pannunzio PSDB; Kandir - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB; Ary Kara - PPB; Carlos
ApoIinário - Bloco - PMDB; Carlos Nelson - Bloco PMDB; Celso Russomanno - PPB; Corauci Sobrinho - PFL; Cunha Lima - PPB; De Velasco - Bloco - PRONA - Delfim Netto - PPB; Duílio Pisaneschi - PTB; Edinho Araújo - Bloco - PMDB;
Eduardo Jorge - PT; Fernando Zuppo - PDT;
Franco Montoro - PSDB; Hélio Rosas - Bloco PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli - PT;
João Paulo - PT; José Aníbal - PSDB; José Augusto - PPS; José Coimbra - PTB; José de Abreu
- PSDB; José Genoíno - PT; José Machado - PT;
José Pinotti - PSB; Koyu lha - PSDB; Luciano
Zica - PT; Luiz Carlos Santos - PFL; Maluly Netto
- PFL; Marta Suplicy - PT; Maurício Najar - PFL;
Nelson Marquezelli - PTB; Ricardo Izar - PPB;
Salvador Zimbaldi - PSDB; Sílvio Torres - PSDB;
Teima de Souza - PT; Tuga Angerami - PSDB;
Ushitaro Kamia - PPB; Vicente Cascione - PTB;
Wagner Rossi - Bloco - PMDB; Welson Gasparini
- PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.
Mato Grosso
Antonio Joaquim - PSDB; Gilney Viana - PT;
Rodrigues Pal~ - PTB; Rogério Silva - PFl; Teté
Bezerra - Bloco - PMOB.
Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PCdoB; Benedito Domingos - PPB; Chico Vigilante - PT; Jofran Frejat PPB; Osório Adriano - PFL; Wigberto Tartuce PPB.
Goiás
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sornanno - PPB; Corauci Sobrinho - PFL; Cunha
lima - PPB; De Velasco - Bloco - PRONA - Delfim
Netto - PPB; Duílio Pisaneschi - PTB; Edinho Araújo Bloco - PMDB; Edtlardo Jorge - PT; Fernando Zuppo - PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio Rosas Bloco - PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli PT; João Paulo - PT; José Aníbal- PSDB; José Augusto - PPS; José Coimbra - PTB; José de Abreu PSDB; José Genoíno - PT; José Machado - PT;
José Pinotti - PSB; Koyu lha - PSDB; Luciano Zica
- PT; Luiz Carlos Santos - PFL; Maluly Netto PFL; Marta Suplicy - PT; Maurício Najar - PFL; Nelson Marquezelli - PTB; Ricardo Izar - PPB; Salvador Zimbaldi - PSDB; Snvio Torres - PSDB; Teima
de Souza - PT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro
Kamia - PPB; Vicente Cascione - PTB; Wagner
Rossi - Bloco - PMDB; Welson Gasparini - PSDB;
Zulaiê Cobra - PSDB.
DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
Roraima
Elton Rohnelt - PFL; Francisco Rodrigues PTB; Moises lipnik - Pl.
Amapá
Eraldo Trindade - PPB; Fátima Pelaes PSDB; Gervásio Oliveira - PDT; Raquel Capiberibe
-PSB.
Pará
José Príante - Bloct. - PMDB; Nicias Ribeiro
- PSDB; Paulo Rocha - PT; Socorro Gomes PCdoB.
Amazonas
Alzira Ewerton - PSDB; Euler Ribeiro - PFL;
Luiz Fernando - PPB.

Aldo Arantes - PCdoB; Jovair Arantes - PSDB;
Udia Quinan - Bloco - PMDB; Marconi Perillo PSDB; Maria Valadão - PTB; Pedrinho Abrão PTB; Pedro Canedo - Pl; Pedro Wilson - PT; Vilmar Rocha - PFl.

Confúcio Moura - Bloco - PMDB; Emerson
Olavo Pires - PSDB; Moises Bennesby - PSDB; Oscar Andrade - PFl.

Mato Grosso do Sul

Tocantins

Dilso Sperafico - PSDB; Marilu Guimarães PFL; Nelson Trad - PTB; Saulo Queiroz - PFl.
Paraná
Affonso Camargo - PFL; Basílio Villani PSDB; Dilceu SperaflCO - PPB; Fernando Ribas
Carli - PPB; Flávio Ams - PSDB; Hennes Parcianello - Bloco - PMDB; João Iensen - PPB; Kandir PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sá PPB; Ary Kara - PPB; Carlos Apolinário - Bloco PMDB; Carlos Nelson - Bloco - PMDB; Celso Rus-

Rondônia

Osvaldo Reis - PPB.
Maranhão
Antonio Joaquim Araújo - PL; Davi Alves Silva
- PPB; Haroldo Saboia - PT; Jayme Santana - PSDB;
Marcia Marinho - PSDB; Roberto Rocha - PSDB.
ceará
Aníbal Gomes - PSDB; Antonio Balhamnn PPS; Pimentel Gomes - PPS; Pinheiro Landim Bloco - PMDB; Rommel Feijó - PSDB
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Sio Paulo

Piaur

Atberto SIlva - Bloco - PMOB;
Rio Grande do Norte

Laire Rosado - Bloco - PMOB;
Paraíba

José Luiz Clerot - Bloco - PMDB;
Roberto Paulino - Bloco - PMDB;
Pernambuco

Almino Affonso - PSB; Ayres da Cunha - PFL;
Cunha Bueno ~ PPB; Fabio Feldmann - PSDB;
Fausto Martello - PPB; Hélio Bicudo - PT; João Meltão Neto - PFL; Jorge Tadeu Mudalen - PPB; Jurandyr Paixão - PPB; Lamartine Posella - PPB; Luiz
Gushiken - PT; Marcelo Barbieri - BIocoIPMDB;
Marquinho Chedid - PSO; Paulo Lima - PFL; Robson Tuma - PFL; Vadão Gomes - PPB; Valdemar
Costa Neto - PL; Wagner Salustiano - PPB.

João Golaço - PSB; Mendonça Filho - PFL; Roberto Fontes - PFL; 5alatie1 CarvaI10 - PPB; Severino
cavalcanti - PPB; VICente Andre Gomes - PSB;

MatoGrouo
Murilo Domingos - PTB; WeIinton Fagundes - PL
Distrito Federal

Alagoas

Augusto Carvalho - PPS; Maria Laura - PT.

Alberico Cordeiro - PTB; Femando Torres PSOB; José Thomaz Nono - PSOB;

sergipe
Cleonancio Fonseca - Bloco - PMOB
Bahia

Aroldo cedraz - PFL; Eujácio Simões - PL; Jaques Wagner - PT; Jonival Lucas - PFL; José carlos Aleluia - PFL; Luiz Alberto - PT.
MinasGenlis

Annando CosIa - Bloco - PMDB; Diniz - BIoco1PMOB; Jaine Martins - PFL; Joana fiAre - PT; José
samna de Vasconcelos - PR.; Marcos lina - BIocoJPMDB; Maria Elvira - BIocoJPMDB; Mario de Oliveira
- PPB; Mauro Lopes - BIocoIPMDB; Nimário MirandaPT; Osmanio Pereira - PSDB; Raul Belém - PFL; SIas
Bmsieiro - BIocoIPMOB; laire Rezende - BIocoIPMOB.

Goiás

Barbosa Neto - BIocoJPMDB; Car10s Mendes BIoca'PMDB; 0R:in0 Gonçalves - BIocoIPMDB; Roberto Balestra - PPB; Rubens Cosac - BIocoJPMDB; Sandro MabeI- BIocor'PMDB; ZiJ Gomes da Rocha - PSD.
Mato Grosso do Sul

Flávio Derzi - PPB; Marisa Serrano - PSDB;
Oscar Goktoni - BIocoIPMOB.
P......
Abelardo Lupion - PFl; Antonio Ueno - PFL;
José Janene - PPB; Odilio Baldinotti - PSDB; Paulo
Cordeiro - PFL; Reinhold Stephanes - PFL; Ricardo
Gomyde - PCdoB.

santa catarina

Paulo Bauer - PFL.

Rio Grande do Sul

Espúito Santo
Feu Rosa - PSOB.
Rio de Janeiro
Álvaro Valle - PL; Francisco Domelles - PPB;
Maria da Cocneição Tavares - PT.
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Nelson Proença - BIucoJPMDB; Renan Kurtz -

POT.
SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão às 13 horas e 58 minutos.)

Ata da 46! Sessão, em 15 de abril de 1988
Presidência dos Srs.: Michel Temer, PresidenteHeráclito Fortes, 1Il Vice-Presidente Efraim
Morais, 41l Secretário José Maurfcio, 11l Suplente de Secretário,Benedito Guimarães, Marçal
Filho, Marta Suplicy, § 2!l do art. 18 do Regimento Interno)
ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Michel Temer
Heráclito Fortes

Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
NelsonTrad
Paulo Paim
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Efraim Morais

José Maurício
Zé Gomes da Rocha
LuCiano Castro
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PMDB; Remi Trinta - PL; Sarney Filho - PFL; Sebastião Madeira - PSOB.

Cetri

Antonio Feijão ""':" PSDB; Eraldo Trindade PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Murilo Pinheiro - PFl;
Sérgio Barcellos - PFL; Valdenor Guedes- PPB;

Antonio Balhmann - PPS; Antonio dos Santos
- PFL; Ariosto Holanda - PSDB; Amon Bezerra PSDB; Edson Silva - PSDB; Firmo de Castro PSDB; Gonzaga Mata - Bloco - PMDB; Inácio Arruda - PCdoB; José linhares - PPB; José Pimentel PT; Leônidas Cristino - PPS; Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paulo Lustosa Bloco - PMDB; Pinheiro Landim - Bloco - PMDB;
Roberto Pessoa - PFl; Rommel Feijó - PSDB; Vicente Arruda - PSOB.

Pará

Piauí

Anivaldo Vale - PSDB; Antonio BrasiI- Bloco PMDB; Adrubal Bentes - Bloco - PMDB; BeI1Iedito
Guimarães - PPB; Elcione Barbalho - Bloco PMDB; Geraldo Pastana - PT; Gerson Peres - PPB;
Giovanni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra - PSDB;
José Prisnte - Bloco - PMDB; Mário Martins - Bloco
- PMPB; Paulo Rocha - PT; Raimundo Santos PFl; VIC Pires Fraooo - PFl.

Ari Magalhães - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - PFL; Felipe Mendes - PPB; João Henrique
- Bloco - PMDB; Júlio César - PFL; Mussa Demes
- PFL; Paes Landim - PFL.

Roraima

AIceste Almeida- Bloco - PMDB; Elton RohneltPFl; Francisco Rodrigues- PTB; Luis Barbosa -IPPB;
Robério Araújo - PPB; Salomão Cruz - PSOB.
Amapti

Amazonas
Arthur Virgilio - PSDB; Átila Uns - PFL; João
Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB; José Melo PFl; Paudemey Avelino - PFL
Rond6nIa
Euripedes Miranda - PDT; Expedito Junior PFL; Marinha Raupp - PSDB; Oscar AndnlCie PFL; Silvernani Santos - PFL
Acre

Cartos Airton - PPB; Célia Mendes - PPB; Chicio Brigido - Bloco - PMDB; Emilio Assmar - PPB;
João Tota - PPB; Osmir Uma - PFL; Regina Uno Bloco - PMDB; Zila Bezerra - PFL.
Tocantins

Antonio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFl; DoIores Nunes - PFl; Freire Junior - Bloco - PMDB;
João Ribeiro - PFL; Paulo Moura - PSDB; Udson
Bandeira - Bloco - PMDB.
Maranhio
Casar Bandeira - PFL; Eliseu Moura - PL;
Francisco Coelho - PFL; Gastão Vieira - Bloco PMDB; João Alberto - Bloco - PMDB; Magno Bacelar - PFL; Marcia Marinho - PSDB; Mauro FECUry PFL; Neiva Moreira - PDT; Pedro Novais - Bloco -

Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - PFL;Betinho Rosado PFL; Cartas Alberto - PSDB; Cipriano Correia PSDB; Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB;
lbere Ferreira - PPB; Laire Rosado - Bloco PMDB; Ney Lopes - PFL

ParaftNI
Adauto Pereim - PFl; Álvaro Gaudêncio Neto
- PFL; Annando Abilio - Bloco - PMDB.
Pernambuco

Antonio Gemido - PFL; Eduardo Campos PSB; Fernando Ferro - PT; Gonzaga Patriota PSB; Humberto Costa - PT; lnocencio Oliveira PFL; José Chaves - Bloco - PMDB; José Jorge PFL; José Mendonça Bezerra -: PFL; José Mucio
Monteiro - PFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Mendonça
Filho - PFl; Nilson Gibson - PSB; Osvaldo CoelhoPFL; Pedro Corres - PPB; Salatief Carvalho - PPB;
Sergio Guerra - PSB; Silvio Pessoa - Bloco PMDB; Wilson Campos - PSDB.
Alagoas

Alberico Cordeiro - PTB; Augusto Farias PFL; Benedito de Ura - PFl; Ceci Cunha - PSDB;
José Costa - PSD; Moacyr Andrade - PPB; Talvane
Alburquerque - PFL

Sergipe
Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco Franca PMN; Carlos Magno - PFL; José Teles - PPB; Mar-
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ceIo Deda-=_PT: Messias Gois - PFL; Pedro Valadares - PSB.

Vicente - PSDB; Nilton Baiano - PPB; Rita Camata
- Bloco - PMDB; Roberto Valadão - Blocá - PMDB.

Bahia

Rio de Janeiro

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - PFL;
Benito Gama - PFL; Claudio Cajado - PFl; Colbert Martins - PPS; Coriolano Sales - PDT; Domingos Leonelli - PSB; Eraldo Tinocco - PFL; FeIix Mendonça - PTB; Geddel Vieira Lima - Bloco PMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jairo Azi - PFL;
Jairo Carneiro - PFL; Jaques Wagner - PT; João
Almeida - PSDB; João Leão - PSDB; Jorge Khoury - PFL; José Cartos Aleluia - PFL; José Lourenço - PFL; José Rocha - PFl; Leur Lomanto PFL; Luís Eduardo - PFL; Luiz Braga - PFL; Luiz
Moreira - PFL; Manoel Castro - PFL; Mario Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - PSDB; Pedro
Irujo - Bloco - PMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavinge - PFL; Sergio
Carneiro - PDT; Severiano Alves - PDT; Simara
Ellery - Bloco - PMDB; Ursicino Queiroz - PFL;
Walter Pinheiro - PT.

Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos PSDB; Arolde de Oliveira - PFL; Ayrton Xerez PSDB; Candinho Mattos - PSDB; Carlos Alberto
Campista - PFL; Carlos Santana - PT; Cidinha
Campos - PDT; Eurico Miranda - PPB; Fernando
Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - PTB; Fernando Lopes - PDT; Francisco Silva - PPB; Jair
Bolsonaro - PPB; Jandira Feghali - PCdoB; João
Mendes - PPB; Jorge Wilson - Bloco - PMDB;
José Carlos Coutinho - PFL; José Egydio - PFL;
Laprovita Vieira - PPB; Laura Carneiro - PFL;
Lima Netto - PFl; Lindberg Farias - PSTU; Marcio
Fortes - PSDB; Milton Temer - PT; Miro TeixeiraPDT; Moreira Franco - Bloco - PMDB; Nilton Cerqueira - S/P; Noel de Oliveira - Bloco - PMDB;
Osmar Leitão - PPB; Roberto Campos - PPB; Roberto Jefferson - PTB; Ronaldo Cezar Coelho PSDB; Ronaldo Santos - PSDB; Rubem Medina PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim - PPB;
Vanessa Felippe - PFL.

Minas Gerais
Ademir Lucas - PSDB; Aecio Neves - PSDB;
Antonio do Valle - Bloco -PMDB; Aracely de Paula
- PFL; Bonifacio de Andrade - PSDB; Carlos Melles
- PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Danilo de Castro PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB; Elias Murad PSDB; Eliseu Resende - PFL; Genesio Bemardino Bloco - PMDB; Herculano Anghinetti - PPB; Hugo
Rodrigues da Cunha - PFL; Ibrahim Abi-Ackel PPB; Israel Pinheiro - PT8; Jaime Martins - PFL;
João Fassarella - PT; José Rezende - PPB; Lael
Varella - PFL; Leopoldo Bessone - PTB; Marcio
Reinaldo Moreira - PPB; Marcos Lima - Bloco PMDB; Maria Elvira - Bloco - PMDB; Mauricio Campos - PSDB; Neif Jabur - Bloco - PMDB; Odelmo
Leão - PPB; Osmanio Pereira - PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander - PTB; Philemon Rodrigues - PTB; Roberto Brant - PSD8; Romel Anizio PPB; Ronaldo Perim - Bloco - PMDB; Sandra StarIing - PT; Saraiva Felipe - Bloco - PMDB; Sergio
Miranda - PCdoB; Sergio Naya - SIP; Silas Brasileiro - Bloco - PMDB; Silvio Abreu - PDT; Tilden Santiago - PT; Vittorio Medioli - PSDB; Wagner do Nascimento - PPB.

Espfrito Santo
Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - Bloco - PMDB; João Coser
- PT; Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão - PFL; Marcus

São Paulo

o

Adhmar de Barros Filho - PPB; Alberto
Goldman - PSDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Aloysio
Nunes Ferreira - PSDB; Antonio Carlos Pannunzio - PSDB; Antonio Kandir - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria e Sá - PPB; Arnaldo
Madeira - PSDB; Ary Kara - PPB; Carlos Apolinário - Bloco-PMDB; Cartos Nelson - BlocoPMDB; Celso Russomanno - PPB; Corauci Sobrinho - PFL; Cunha Lima - PPB; De Velasco Bloco-Prona; Delfim Netto - PPB; Duilio Pisaneschi - PTB; Edinho Araújo - Bloco-PMDB;
Eduardo Jorge - PT; Fernando Zuppo - PDT;
Franco Montoro - PSDB; Ivan Valente - PT; Jair
Meneguelli - PT; João Paulo - PT; José Anibal PSDB; José Augusto - PPS; José Coimbra PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoino PT; José Machado - PT; José Pinotti - PSB;
Koyu lha - PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos Santos - PFL; Luiz Eduardo Greenhalgh PT; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - PFL;
Marcelo Barbieri - Bloco-PMDB; Marta Suplicy PT; Mauricio Najar - PFL; Nelson Marquezelli PTB; Ricardo Izar - PPB; Salvador Zimbaldi PSDB; Silvio Torres - PSDB; Teima de Souza PT; Tuga Angerami - PSDB; Vadão Gomes PPB; Valdemar Costa Neto - PL; Vicente Cas-
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cione- PTB; Wagner Rossi - Bloco-PMDB; WelSion
Gasparini-PSDB;ZulaiêCobra-PSDB.

zon - PDT; ValdirColatto-BlocoIPMOB; Vânio dos
Santos-PT.

Mato Grosso

Rio Grande do Sul

Antonio Joaquim - PSDB; Gilney Vianêll PT; Pedro Henry - PSDB; Rodrigues Palmêll PTB; Rogerio Silva - PFL; Tetê Bezerra - BlolcoPMDB.

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSOB;
Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - POT; Arlindo
Vargas - PTB; Augusto Nardes - PPB; Carlos
Cardinal - PDT; Darcísio Perondi - BlocolPMDB;
Enio Bacci - PDT; Esther Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Fetter Júnior - PPB; Germano Rigotto - BlocoIPMDB; Jair Soares - PPB; Jarbas
Lima - PPB; Luiz Mainardi - PT; Matheus Schmidt
- PDT; Mendes Ribeiro Filho - BlocoIPMDB; Miguel Rossetto - PT; Nelson Marchezan - PSDB;
Odacir Klein - Bloco/PMDB; Osvaldo Biolchi PTB; Paulo Rítzel - Bloco/PMDB; Telmo Kirst PPB; Valdeci Oliveira - PT; Waldomiro Fioravante
- PT; Wilson Cignachi - BlocolPMDB; Veda Crusius-PSOB.

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico Vigilante PT; Jofran Frejat - PPB; Osório Adriano - PFL; Wigberto Tartuce - PPB.
Goiás
Aldo Arantes - PCdoB; Carlos Mendes Bloco-PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lídia Quinan - Bloco-PMDB; Marconi Perillo - PSDB; Maria Valadão - PTB; Nair Xavier Lobo - BlocoPMDB; Gonçalves - Bloco/PMDB; Pedrinho
Abrão - PTB; Pedro Canedo - PL; Pedro Wilson
- PT; Roberto Balestra - PPB; Vilmar Rocha PFL.
Mato Grosso do SUl
Dilso Sperafico - PSDB; Flávio Derzi - PPB;
Marçal Filho - PSDB; Marilu Guimarães - PFL.

Para'"
Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo PFL; Antônio Ueno - PFL; Basílio Villani - PSDB;
Chico da Princesa - PTB; Dilceu Sperafico - PPB;
Djalma de Almeida César - BlocolPMDB; Fernando Ribas Carli - PPB; Flávio Ams - PSDB; Hermes Parcianello - Bloco/PMDB; João Iensen PPB; José Borba - PTB; José Janene - PPB; Luciano Pizzatto - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB;
Maurício Requião - BlocoIPMDB; Max Rosenmann
- PSDB; Moacir Micheletto - BlocoIPMDB; Nedson Micheleti - PT; Nelson Meurer - PPB; Paulo
Bernardo - PT; Paulo Cordeiro - PFL; Reinhold
Stephanes - PFL; Renato Johnsson - PSDB; Ricardo Barros - PPB; Valdomiro Meger - PFL; Werner Wanderer - PFL.

santa catarina
Dércio Knop - PDT; Edinho Bez - 810co/PMDB; Edison Andrino - Bloco/PMDB; Hugo
Biehl - PPB; João Matos - Bloco/PMDB; João
Pizzolatti - PPB; José Carlos Vieira - PFL; Milton Mendes - PT; Neuto de Conto - 810co/PMDB; Paulo Bauer - PFL; Paulo Bornhausen - PFL; Paulo Gouvea - PFL; Serafim Ven-

1- ABERTURA DA seSSÃO
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A lista de presença registra o comparecimento de 431
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.
"- LEITURA DA ATA
O SR. NILSON GIBSON, servindo como 2ll
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Passa-se à leitura do expediente.
IH - EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Presidência comunica aos Srs. Parlamentares que
vai reabrir o painel, sugerindo, pois, aos Srs. Parlamentaresque se encontram presentes no plenário,
por uma questão de comodidade, que voltem a registrar os seus nomes.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Passa-seao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra ao Sr. Deputado Nilson Gibson.
O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S.- e Srs.
Deputados, os agricultores brasileiros, em especial
os produtores nacionais de coco, viveram a satista-
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ção de assistir, em março último, à adoção de medida essencial à proteção e ao desenvolvimento do
setor. Refiro-me à Portaria nQ 70, de 1998, baixada
há menos de um mês pelo ex-Ministro da Agricultura e do Abastecimento, que proibiu a importação
de plantas de coqueiro, de quaisquer de seus órgãos e partes, de mudas e mesmo de coco ralado
de paises onde ocorrem pragas consideradas exóticas em relação à cultura do produto no Brasil.
Es~leceu ~in~ a port~ria a e~igência ~ certifica~ fitossanitáno ~ara finS de Importaçao, a s,?r
emitido pelos demais pai~, assegurando a nao
~~ em suas respectivas lavouras das pragas
dlSCf1l11lnadas.
Atende-se ai a uma antiga e plena justificativa
da Associação Brasileira dos Produtores de Coco
de Pernambuco. A importação, sem controle de
pragas, implicava altíssimo risco de devastação do
patrimônio genético nacional, tal como atestava um
sem-número de pareceres técnicos sobre o assunto,
com destaque para os elabomdos pelo centro de
Pesquisa Agropecuária dos Tabuleiros Costeiros da

Abril de 1998

Sr. Presidente, a portaria do ex-Ministro da
Agricultura Artindo Porto, que era do PTB, é a expressão exata das necessidades da produção brasi!eira de coco, vem ao encontro dos paradigmas defendidos por esta Casa. Nesse sentido, não podamos deixar de lhe prestar nosso incondicional apoio,
mesmo porque vem obtendo o reconhecimento e a
adesão de toda a classe produtora.
Quanto a nós, em particular, que nos mantemos intransigentes na defesa das grandes causas
nacionais, principalmente das que respeitam o Estado de Pernambuco, parece-nos que essa medi. da ministerial é, sob todos os aspectos, acertada,
contando até com o referendo do Governador Miguel Arraes. Essa medida representa um gesto definitivo de inserção do Brasil, mais especificamente
de Pernambuco, nos padrões de conduta ambiental típicos de Primeiro Mundo. No caso em tela,
fez-se prevalecer nosso patrimônio ecológico 80bre os interesses econômicos restritos e imediatos.
Agradecemos ao ex-Ministro Artindo Porto, do

Embrapa.
Nos termos em que foi estabelecido, o controle
de pragas atende, ainda, aos procedimentos internacionais aprovados pela Organização Mundial do C0-

PTB, a atitude oportuna e consciente em favor de
um setor tão importante da agricultura nacional.
Quanto às eventuais pressões, temos certeza de

mércio.

que trabalham unicamente em favor do Brasil, de

A atitude do ex-Ministro da Agricultura, recentemente demitido - aliás, sem saber, pois S. exse encontrava no Japão -, representa assim decisão extremamente oportuna e de largo alcance,
uma vez que não apenas preserva a qualidade da
cultura do coco no Brasil, mas também prevê a implantação de métodos eficazes de proteção ambientaI.
Todos podemos imaginar os pesados e variados efeitos de um eventual processo de devastação
dessa cultura, pela ação de pragas exóticas, a prejudicar nosso patrimônio genético, a economia e mesmo o turismo de toda aquela região, principalmente
de Pernambuco. Essa atitude de S. Ex- representa a
defesa intransigente dos mais Iegitimos interesses
nacionais.
É inaceitável a conduta dos grandes e po-·
derosos exportadores de coco, agora mobilizados para revogar no todo ou em parte essa portaria ministerial. Sem compreender que seus interesses imediatos podem e devem ser suplantados pelos interesses maiores da Nação, eles agem
de forma absolutamente impatriótica, quando pressionam o Governo, como estão fazendo, para liberar importações.

Pemambuco e do Governador Miguel Arraes, que
será reeleito pela quarta vez para o Governo de Pernambuco.

que serão rechaçadas

com a mesma firmeza pelos

O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Ex- a palavra.
O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pela ordem. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Ex- que mande registrar minha presença na
sessão anterior, uma vez que meu nome não constou no painel, embora eu estivesse presente e tivesse participado da referida sessão.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado Wilson Cignachi.
O SR. WILSON CIGNACHI (BIocoIPMOB RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S.- e Srs. Deputados, está surgindo uma proposta, no Rio Grande do Sul, de criação de um pólo
vitivinicola do Mercosul na região de santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Parece que
com o objetivo de concorrer com a região da Serra
Gaúcha, que detém 95% da produção de uva e vinho do Pais, está sendo articulada a implantação
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deste pólo, numa região que ainda não tem praticamente nenhuma tradição nesse setor.
Como representante nesta Casa da região da
uva e do vinho do Rio Grande do Sul sou obrigado
a fazer algumas considerações sobre esta idéia.
Penso que é salutar a criação de outro pólo vitivinícola, desde que o mesmo não surja em detrimento da atual região produtora, que detém um
grande know how a respeito, fruto de décaclan e décadas na delicada missão de produzir uvas e vinhos.
Evidente que a Serra Gaúcha não quer o monopólio
da produção de vinho e uva do País, mas exiue respeito pela longa experiência acumulada nesta atividade, que custou caro.
A criação deste pólo na Fronteira Oeste gaúcha não pode significar divisão do setor, nem mesmo tirar recursos de uma região para colocar em outra. Deve vir para somar, para ajudar na qualifICação
sempre maior de nossos vinhos. Não pode simplesmente servir para dividir o setor ou buscar a hegemonia nesta área.
É preciso não esquecer que produção de uva
e vinho é com a Serra do RS, que sadia as entidades representativas do setor, os institutos de pesquisa técnica, as escolas técnicas, o Instituto Brasileiro do Vinho, a Uvibra, a Agavi, a Fecovinho,
entre outras.
Além do mais, os produtores da mesma região,
tanto os de uva como os de vinho, têm investõdo forte nos últimos anos, seja em novas técnicas agrícolas, em pesquisa, em novos equipamentos, novos tipos de vinhos. mais ao gosto do paladar do consumidor brasileiro, para fazer frente à concorrência intemacional.
Portanto, nada tenho contra este pretendido
pólo vitivinícola de Livramento, se ele vier para
acrescentar, e espero que o mesmo se consolide
com a mesma qualidade do pólo da Serra Gaúcha e
que assim também contribua efetivamente para o
avanço qualitativo e mercadológico do vinho nacionai.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ODACIR KLEIN (BIocoIPMOB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S,at e Srs.
Deputados, há poucos dias, deixou o exercício do
mandato Parlamentar o Deputado Luís Roberto Ponte, uma das grandes figuras que conheci durante o
período em que estou nesta Câmara dos Deputados. Há quase dezesseis anos de exercício ela atividada parlamentar, convivo com muitos Parlamentares, mas ninguém excede ao Deputado Luís Boberto
Ponte em espírito público, dedicação, clesas..ClOrnbro,
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humildade e coragem na busca de solução para os
grandes problemas nacionais. O Deputado Luís Roberto Ponte prestou importante contribuição a este
País, quer como Chefe da Casa Civil do Govemo,
quer como líder do Govemo nesta Casa, participando efetivamente das discussões a respeito dos grandes temas nacionais e apresentando importantes
projetos em tramitação nesta Casa.
Todos sabem que o ex-Deputado é defensor
intransigente de uma modificaçáu no nosso sistema
tributário. Com este objetivo, apresentou nesta lagislatura a PEC n.ll 46, de 1995, que está apensada
a outras propostas de emenda à Constituição, atualmente tramitando na Comissão Especial que examina a questão da refonna tributária. Para reforçá-Ia,
apresentou S.
a PEC de nll 586, de 1998, que
trata do mesmo assunto.
É da maior importância que discutamos o novo
sistema tributário nacional. O Deputado Ponte deu
importante contribuição neste sentido, e n6s, os
seus colegas de representação parlamentar, devemos sentir a responsabilidade de dar continuidade
ao resultado do seu trabalho.
Apresentou também outras propostas importantes, como a PEC nll 587,de 1998, que objetiva inserir no art.]ll mais um direito do trabalhador, qual
seja o de poder deliberar livremente sobre a substituição de alguns benefícios geradores de desentendirnento, incompreensão e cizânia, com grande e davastador poder de cont~judicial, por outros direitos que sejam mais compreensivos, mais hannoniosos e, ao seu juízo, que lhe pareçam mais convenientes para si próprio.
Apresentou também - e está em tramitação - o
Projeto de Lei Complementar nll 227, de 1998, que
cuida da criação de um sistema para aquisição de
habitação social. Como deixou o exercício da atividade parlamentar e esses temas são da maior importância, é fundamental, que nós, seus colegas,
acompanhemos a tramitação das matérias e nos dadiquemos à defesa dos seus pontos de vista, porque
é importante para o País prosseguir sua luta parlamentar.
Volto a repetir: em quase dezesseis anos de
exercício de mandato não conheci Pa$mentar que
excedesse o nobre Deputado Luís Roberto Ponte
em zelo, dedicação, coragem. humildade e espírito
público. Por isso, Sr. Presidente, peço a V. EX- que,
regimentalmente, permita transcrever nos Anais da
Casa, fazendo parte deste meu pronunciamento no
Pequeno Expediente, a correspondência que o nobre Deputado Luís Roberto Ponte endereçou a todos

ex-
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seus 'C(),I~no momento em que deixava o
exercício-de getJ-.n1andato parlamentar.
CORRESPOND~NCIAA QUE SE REFERE O
ORADOR

OS

Brasilia, 31 de março de 1998
Caríssimo Odacir,

Estou deixando .a Câmara dos Deputados, esc0la de onde hauri o melhor aprenclzado sobre a vida,
onde desfrutei do Companheirismo de todos, da amizade de muitõs,da cultura de tantos e da fraternidade de
números outiOS mais. Já não tenho a visão distorcida

sobre o~fcongressistas, dos tempos apenas de professor e ~. Hoje, tenho orgulho de ter sido um
deles. Saio, ~ quase doze anos, um cidadão mais
compréenSivo, menos pretensioso, mais tolerante,
mais consciente, ainda, das minhas limitações, menos
egoísta, e, portanto, mais útil.
Como em toda escola, há um tempo de aprender e há um tempo de se retribuir a quem nos ensinou. Entro ria segunda fase, e a maior retribuição
que eu posso ~r a esta magnífica escola é continuar a ajudá-la a dar ao País uma legislação que
promova a lbei'dade e implemente a justiça, e, neste
momento, essa ajuda, sempre modesta, materializase no pedido que lhe faço para examinar, com a
atenção máxima que o tempo lhe pennitir, duas Propostas de Emendas à Constituição - PEC, e um
Projeto ~ Lei Complementar, por nós apresentados
neste mês de março.
Uma das PEC é a de nJl 586/98, que trata da
Reforma Trilutária, quase uma reedição da PEC n2
46195, ainda
processo de deliberação na Comissão Especial que aprecia a PEC nR 175195, do Govemo. Dei entrada dessa nova PEC para COÍ'ltemplar
novas contribuiçõesreeebidas, que aprimoram o texto da PEC n2 46195, mas, sobretudo, para manter
acesa a chama da discussão sobre as idéias revolucionárias que aquela PEC contém, se ela, por estar
apensada· à Proposta- do Govemo, não vier a ser
analisada adequadamente.
A outfj FfêCe'a -de n~2 587198, que trata de
inserir, no artigo 72 da Constituição, mais um direito do Trabalhador, qual seja o de ele poder delibe'f8.r livremente sobre a substituição de alguns benefícios. g_eradores de desentendimento, incompreensão e cizânia, com um grande e devastador
poder de contencioso judicial, por outros direitos
que sejam liJ8'iS-compreens(veis, mais hannoniosos e, ao seu 'jUízo, lhe pareçam mais convenienlea.para. sipcóprio.
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O Projeto de Lei Complementar é o de nJl
227198, que cuida da criação de um Sistema para
Aquisição de Habitação Social - SAHS, e traz uma
nova luz na abordagem dessa questão tão crucial
para a vida econômica e social do País. Também
este é labor de· muitas pessoas que contribuíram
com idéias criativas repassadas para a Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC, entidade
que possui as maiores experiências em todos os aspectos ligados à habitação, e que as organizou na
fonna de uma proposta.
Faço este pedido por estar absolutamente
convencido de que esses trabalhos, dos quais sou
apenas um compilador, contêm excelentes idéias,
trazidas durante seis anos de debates sobre os temas, e estão entre as mais relevantes propostas
legislativas, de tantas quantas, por alguma fonna,
participamos, neste não tão pequeno período de
trabalho no Parlamento. Receba esta carta não
como uma despedida, mas como um agradecimento e uma oferta: o agradecimento pelo nosso respeitoso e digno convívio, e o oferecimento ao amigo para que,se necessário, me convoque para
mostrar, na sua inteireza, os objetivos e as razões
que nos levaram a encaminhar esses projetos,
para cuja aprovação vou continuar dedicando o
melhor dos meus esforços.
Em anexo, pequena publicação da PEC n2
46195, -inni gêmea- da PEC nJl 586/98, cuja publicação lhe remeterei proximamente. Junto, também, cópia da PEC n2 587/98.
Um forte abraço, - Luís Roberto Ponte.

Durante o discurso do Sr. Odacir Klein,
o Sr. Heráclito Fortes, 1!l VICe-Presidente,

em

deixa a cadeira da presicMncia, que é ocupada pelo Sr. Benedito Guimarães, § 2!l do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. MARCELO BARBIERI- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Guimarães) Tem V.

ex- a palavra.

O SR. MARCELO BARBIEm (BIocoIPMOB SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria registrar que estava acompanhando os debates no período da manhã em meu gabinete e, quando descia para marcar presença, foi encer~
rada a sessão. Queria registrar que me encontrava
presente na sessão da manhã, acompanhando os
debates.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Guimarães) Está feito o registro.
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O SR. PRESIDENTE (Benedito Guimarães) Concedo a palavra ao nobre Deputado Emílio Assmar.
O SR. EMfLlO ASSMAR (PPB - AC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S,a& e Srs. Deputados, hoje apresentarei projeto de lei que versa
sobre o aprimoramento do Juizado de Pequenas
Causas.
A Justiça, naturalmente lenta, praticamente
rendida a uma lei adjetiva formal, tem se mostrado, com o passar dos anos, injusta. Inovações têm
esbarrado em nossa vocação ainda oriunda da escola francesa, em que o formalismo é essencial
nas práticas dos atos judiciários. Entretanto, o Juizado de Pequenas Causas apresentou uma evolução num campo restrito de proponentes. Embora
seja uma atividade que deu certo, precisa ser aprimorada.
Nosso projeto visa, exatamente, a conferir dinamismo ao processo, traduzindo-o em benefício
daqueles que reclamam justiça. Vamos propor principalmente uma abrangência maior no pólo ativo, incorporando as pessoas jurídicas de Direito Privado
como' integrantes deste pólo. Tudo isto, evidentemente, sem prejuízo das demandas oriundas das
pessoas físicas. Procuraremos alargar sua competência com a criação de novos institutos, visando a
dar àqueles que hoje praticam o auxílio da justiça,
sendo essenciais as suas disposições, urna adequada remuneração, tão de acordo com as normas constitucionais que proíbem o trabalho gratuito no setor público. Buscaremos alargar o espectro
da competência, dilatando o valor de referência
em salários mínimos, com acompanhamenUo de
um representante, um advogado. Ainda mais: vamos aumentar o poder de coerção deste juizado,
visando realmente a ultrapassar os limites impostos pela atual lei, almejando a modernização deste
País.
Leis substantivas, as temos em quantidade.
Leis substantivas com abrangência nos mais variados campos do Direito proliferam para cada
fato jurídico que exige observação do legislador.
Todavia, nosso sistema adjetivo, nosso sistema
processual tem se manifestado falho, repetitivo,
formal e protelatório. Aqueles que têm direito esbarram nas protelações naturais das leis, turbando aqueles que podem e devem questionar e esperar justiça.
O Juizado de Pequenas causas foi a primeira
grande modernização da Justiça que tivemos. É evidente que, por seu informalismo, não poderemos
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atingir todos os campos do Direito. A prova precisa e
deve ser aperfeiçoada, a prova precisa e deve, a
cada dia mais, ser conduzida na busca da idoneidade plena, mas a processualística tem de avançar, temos de superar entraves muitas vezes criados até
por perfeccionismo, deixando ao desamparo aqueles
que podem e devem reclamar direito legitimamente
assegurado pela lei.
A modernização do Estado precisa começar
por baixo. Não que aqui vá uma crítica. aberta ao Poder Judiciário, limitado que está pelas próprias leis.
Tamos de legislar pensando em dilatar as esperanças e em configurar aspirações.
Por isso, Sr. Presidente Benedito Guimarães,
nesta sessão presidida por V. EX-, com muita honra encaminho meu projeto, certo de que, dessa
forma, estamos alargando as esperanças e traduzindo em posições concretas os reclamos daqueles que batem à porta da Justiça esperando que
ela seja feita.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Guimarães) Comunicamos aos Srs. Par1amentares que o painel
foi reaberto às 14 horas. Convocamos todos ao pIenária para registrar presença
O SR. PRESIDENTE (Benedito Guimarães) Concedo a palavra ao Deputado Coriolano sales por
cinco minutos.
O SR. CORIOLANO SAlES (PDT - BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr. as e
SIS. Deputados, foi com muito pesar que tomei conhecimento da morte do Pe. Aldo Lucchetta, que,
embora italiano, era um grande líder da comunidade
de Riacho de santana.
O fato, decorrente de acidente automobilístico
fatal, desses que configuram verdadeira tragédia,
uma fatalidade, provocou profunda consternação no
povo da região da Serra Gem~ no oeste baiano,
onde o Pe. Aldo era muito querido e respeitado palos compromissos assumidos em razão de seu trabalho social e educacional.
O Pe. Aldo Lucchetta era o grande líder do
movimento das Escolas Agrícolas na Bahia e no
Espírito Santo, onde fundou mais de cinqüenta escolas e creches, transformando realidades do atraso e da ignorância em fa,vor de jovens rurícolas
pobres.
O legado da obra educacional do Pe. Aldo através das Escolas Agrícolas será de grande importância para o desenvolvimento social da Bahia. Esse legado não pode ser interrompido. Deve continuar, inclusive, em memória da luta permanente do Pe. Aldo
por seus colaboradores mais próximos.
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O Pá. JUd(j" Yf((eu durante 23 anos em Riacho'
de santana, na Bahia - vida física. Agora vai viver
eternamente na memória do povo pela obra que deixa, pelos serviços prestados, pela tenacidade na
execução de seus objetivos, pelo ideal por que lutou
ao empreender a tarefa árdua de criação e construção das Escolas Agrícolas.
Faço este registro que considero da mais lídima justiça a quem doou sua vida ao ministério da fé
em Deus e à luta consagrada em favor do povo.
Peço a V. ExA, Sr. Presidente, que dê conhecimento deste pronunciamento ao Prefeito do Município de Riacho de Santana e ao Sr. Presidente da
Câmara de Vereadores daquela comuna, além de diwlgá-lo no programa A Voz do Brasil e no jornal

Hoje na Cimara.
Era o que tinha a dizer.
O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srM e Srs.
Par1amentares, a política implantada no País pelo
atual Presidente da República, com apoio dos partidos políticos que lhe dão sustentação, segue a mesma linha da adotada pela maioria dos governos da
América Latina, com conseqüente crescimento do
desemprego, que assombra a maioria dos trabalhadores brasileiros.
Cresce cada vez mais a dívida interna, que
pairava na casa dos 30 bilhões de reais quando o
atual Presidente assumiu e hoje ultrapassa os 220
bilhões, apesar de todas as privatizações realizadas, com venda das principais empresas estatais
de nosso País, como a Vale do Rio Doce e outras.
Também o êxodo rural - abandono do campo pelo
trabalhador - aumenta no Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso como nunca na história do Brasil.
É importante destacar, Sr. Presidente, srM e
Srs. Parfamentares, que, a meu ver, seria através
de uma política agrícola decente, justa, de incentivo à pequena propriedade que o Governo combateria o desemprego, que se agiganta em nosso
País.
Em 1964, aproximadamente 76% da população brasileira vivia no campo e apenas 23% nos
centros urbanos. Hoje uma média de 25 a 26% de
pessoas pernianece no campo, enquanto o remanescente do povo brasileiro vem buscando os centros urbanos. O pior de tudo, Sr. Presidente, é que
essas pessoas não vêm para a cidade por haver
aqui melhores meios de vida, elas vêm porque no
campo os agricultores não têm a mínima condição
de sobrevivência em face da política agríCóIa deste
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Governo que propositadamente- visa a :deixar nocampo apenas 4% dos trabalhadores rurais brasileiros.
É muito preocupante e escandaloso presenciar
esses fatos que acontecem em nosso País, uma vez
que sabemos que o grande caminho para combater
o desemprego na sociedade brasileira seria o investimento na pequena propriedade, com uma política
agrícola decente, que segurasse o homem no campo e lhe garantisse empregos, com equipamentos
mais modemos e melhores condições de trabalho.
Dessa forma, garantiríamos muito mais empregos no
campo, ao contrário do que vem fazendo o Governo
quando aplica dinheiro na construção civil ou no
Proer, para salvar bancos falidos, eivados de corrupção e de safadezas. Só não se apuram tais fatos
porque o Governo tem maioria na Casa, o que evita
a criação de uma CPI.
Sr. Presidente, quero aproveitar a oportunidade para fazer um apelo ao Sr. Presidente da República para que se quiser combater o desemprego
com seriedade, e não apenas fazer marketlng p0lítico com vista às eleições, que invista na pequena propriedade, que oferece emprego e segure o
homem no campo. E mais, investindo na pequena
propriedade estará ajudando a combater a fome
de milhões e milhões de brasileiros desempregados deste País.
Era o que tinha a dizer.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S.- e Srs. Deputados, aproveitamos a Semana
Santa para visitar as regiões sertaneja e agrestina
de Pernambuco, que estão novamente sendo arrasadas pela seca, ern razão dos efeitos do fenômeno EI Nino.
SIS. Deputados, é de cortar coração a situação
por que passam centenas de milhares de agricultores dessas regiões, sem chuva há mais de ano e
com previsão de mais outro ano sem chover.
A sobrevivência dos que vivem no sertão nordestino, hoje, ainda é dos proventos de aposentadoria dos que a atingiram. Essa verba, pouco mais
de 100 reais por sexagenário aposentado pela Previdência, está servindo para a manutenção do grupo familiar, às vezes composto por mais de dez
pessoas.
Não chove, conseqúentemente não existe C(,lheita de grãos para o sustento dos agricultores sertanejos. A falta de água dizima o que resta dos rebanhos bovinos e caprinos da região.
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Muitos agricultores estão abandonando suas
terras e migrando para as cidades mais próximas,
onde acampam sob pontes, ao relento total, e alimentam-se de resto de comida catado nos lixões.
Outros, mais insistentes, cavam cacimbas nos riachos secos para cozinhar macambiras ou cactos seivagens para alimentar seus familiares, uma vez que
nem répt'9is, nem calangos existem mais nas secas
caatingas.
Durante a semana Santa várias escolas foram
saqueadas por agricultores famintos, que subtraíram
a alimentação escolar para sua sobrevivência, deixando as escolas fechadas por falta de alimentação
do alunado, como se registrou nos Municípios de
santa Maria da Boa Vista e Carnaiba. Houve invasãas de feiras e mercados particulares, fato ocorrido
na cidade de Tabira, segundo relato do Prefeito Josete Amaral, do PSB.
Vinte e um Prefeitos decretaram ontem situação de emergência nos seus municípios, por causa da seca. A decisão :oi tomada numa reunião
entre representantes das Prefeituras, na Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE), num
clima de muitas lamentações. A meta deles, agora,
é engrossar o número de adeptos e conseguir
pressionar o Governo Federal para a liberação de
verbas.
A Defesa Civil já anunciou que deverá dar parecer fcvorável ao pedido enviado ao Governo Estadual, e, em quinze dias, provavelmente, será hornoJogada a situação de emergência pelo Governador
Miguel Arraes (PSB). A confirmação de Arraes depende de um relatório da Defesa Civil. Com o reconhecimento do Governo Estadual, os Prefeitos pretendem viajar em bloco até Brasília e pleitear o aval
em nível federal.
A falta de água na região tem gerado uma situação de pré-calamidade, com diversos problemas
nas áreas social e econômica. A maior reivindicação
deles é que a fome seja saciada, através de programas de doação de cestas básicas e do incentivo de
formação de frentes de trabalho.
De acordo com os Prefeitos, tem crescido em
seus municípios o número de casos de tuberculose,
diarréia e outras doenças, depois da estiagem.
A seca e a ausência de trabalho nos municípios têm gerado um aumento na criminalidade. Essa
foi a \Xlnclusão a que chegaram alguns Prefeitos
reunidos, ontem, depois de avaliar as conseqüências
geradas pelo período de estiagem que assola o astado. A falta de água, segundo eles, promoveu, inclusive, alguns fenômenos na agricultura. Algumas
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plantações foram atingidas pela praga da mosca
branca, que tomou toda a cultura de arroz e cebola.
·Só resta o cultivo da maconha·, lamentou o Prefeito
de Santa Maria da Boa Vista (sertão do São Francisco), Leandro Duarte. ·Se não tivennos cuidado,
vamos explodir com os problemas sociais·, alertou,
aproveitando para lembrar que a teoria que deve ser
adotada, a partir de agora, é a do ·salve-se-quempuder-. Leandro Duarte reclamou da falta de segurança na região e engrossou o coro dos Prefeitos,
que náo deixaram o encontro restrito ao decreto de
calamidade pública. •As estradas do sertão estão intransitáveis. O narcotráflCO domina.·
O Prefeito de Carnaiba, Antônio Sobrinho, também fez um balanço da crirninalidade: oito escolas
saqueadas.
O Governador de Pernambuco, Miguel Arraes
de Alencar, preocupado com essa situaçãõ-;' pretende oferecer 24 milhões de reais do adiantamento da
venda da Celpe como aj~'~VftiiTias, para abastecimento d'água ecriàÇão (éIe 200 mil empregos, dependendo, ainda, da boa "ontade do Deputado Mendonça Filho, que vem obstaculizando a liberação dos
recursos-ao BNDESpara oêStado~
Além desses Municípios, Cabrobó, lati, Ibimirim, Jataúbà:; Brejo da Madre de Deus, Ouricuri,
Santa Maria da Boa Vista, Santa Maria do Carnbucá
e São Caetano já tiveram o estado de emergência
homologado pelo Governo 00 Estado e serão incluídos no Prograrna Comunidade Solidária.
Entre os municípios mais atingidos que visitamos nesses dias estão: sertânia, o de maior área
territorial do sertão do Moxotó, Salgueiro, Parnamirim, Donnentes, Santa Maria da Boa Vista, Tacaratu,
Lagoa Grande, Afrânio e Petrolina.
Fazemos aqui um veemente apelo ao Sr. Presidente Fernando Henrique Cardoso no sentido de
que autorize, em caráter emergencial, a liberação de
recursos para atender a essas populações, urgentemente.
Voltaremos a esta tribuna amanhã, com propostas que visem a ações de convivência com esses
e outros fenômenos, particularmente, o da reforma
agrária em terras irrigadas.
O SR. ROBERTO PESSOA (PFL ':"" CE.\ Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estava inscrito
na sessão extraordinária de hoje, mas o Sr. Presidente deu início à Ordem do Dia e não pude faler.
Gostaria de falar sobre a questão da seca no Nordeste.
No Ceará trinta municípios estão sendo invadidos por flagelados. Esse drama se repete há cem
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anos. se examinannos as manchetes dos jomais do
ceará de cem anos, verificaremos a mesma coisa.
Portanto, nossa região continua abandonada petas
políticos, pelas autoridades, que não trouxeram solução para um problema secular.
Mas hoje pela manhã estivemos na casa do Líder Inocêncio Oliveira, do PFL, juntamente com Parlamentares nordestinos de outros partidos e com o
Ministro Fernando Catão. Na ocasião algumas medidas foram tomadas e decidiram-se outras. Emergencialmente, serão distribuídas cestas bãsicas pelo
Exército. A Sudene se encarregará do abastecimento de água dos municípios afetados por meio de carros-pipas. Hoje se utilizam de jumentos para essa
distribuição.
Na questão da geração de empregos, Sr. Presidente, fICOU estabelecido que será aberta uma Iinha de crédito para o produtor destinada ao fortalecimento da sua propriedade. O financiamento será
pago no prazo de oito anos, com dois de carência e
os juros corresponderão à metade dos cobrados
pelo Pronaf.
Outra medida tomada foi a abertura de uma
linha de crédito de custeio para manutenção dos
rebanhos, para evitar que morram ou que sejam
retirados da região. E, dentro das cidades, foi criado o Proinfra, para cuidar do saneamento bãsico e
que também dará emprego a quem mora na cidade.
O SR. JAIME MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Guimarães) Tem V. Ex.. a palavra.
O SR. JAIME MARTINS (PFL - MG. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, embora estivesse aqui na parte da manhã participando
dos debates, inadvertidamente não registrei meu
nome no painel.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Guimarães) Concedo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Barros.
O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, nobres
companheiros, ontem, em meio à comoção despertada pela perda do insigne Senador Humberto Lucana, uma comitiva parlamentar paraguaia esteve em
visita ao Congresso Nacional.
A delegação foi composta pelos senadores
Victor Hugo Sanchez, Vice-Presidente do Senado;
Miguel Angel Gonzalez Casabianca, Presidente da
Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul - Seção Paraguai e membro da Comissão de Relações
Exteriores do Senado, ambos do Partido Colorado,
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no Governo; e VICtor Sanchez Villagra, membro da
Comissão de Relações Exteriores do senado, do
Partido Febrerista, da oposição esquerdista, e intagrada também pelo Dr. José Francisco Appleyard
Herrero, Procurador-Geral das candidaturas a Presidente e Vice-Presidente pelo Partido CoIorado e advogado do Sr. Uno Oviedo, e Michel Popow, engenheiro, Consultor de Política Eleitoral e Planejamento Governamental.
O objetivo dessa viagem era uma visita de
cortesia e de esclarecimentos à Presidência da
Câmara, às Comissões de Relações Exteriores da
Câmara e do Senado, à Comissão Mista do Mercosul, à Vice-Presidência da República e à Ordem
dos Advogados do Brasil, uma vez que o Presidente Fernando Henrique Cardoso já recebeu o
outro candidato (Domingo laíno) duas vezes, mas
ainda não recebeu - por motivos óbvios - o candidato majoritário nas pesquisas, o Sr. lino Oviado,
que continua preso pelos militares golpistas e corruptos do Paraguai.
Nesses encontros foram entregues mensagens
pessoais do Sr. Uno Oviado a essas autoridades, foi
feito um relato sobre a situação político-eleitoral no
Paraguai, onde as coações contra a Justiça Eleitoral
e contra juízes e advogados são uma constante, e
foram apontadas as nulidades e irregularidades do
processo armado para condenação do candidato
Uno Oviedo pelo Tribunal Militar de Exceção.
Foram documentadas as posições da Associação Americana de Juristas, de um juiz da Suprema Corte da França que recentemente visitou
Assunção, da Organização dos Estados Americanos, através do Sr. Gaviria, e de outras organizaçães, todas repudiando e criticando a farsa montada
pelos militares goIpistas e corruptos do Paraguai, e
enfatizado o risco iminente de um golpe verdadeiro
para impedir o povo de se manifestar nas urnas no
próximo dia 10 de maio, data marcada para as eleições do Paraguai.
O Gen. Oviedo é o último prisioneiro político do
Mercosul, condenado ilegal e arbitrariamente por um
tribunal militar de exceção, com base em acusações
fabricadas de falsa, inexistente e até impossível tentativa de golpe de estado, que teria sido intentado há
mais de dois anos, em 1996.
Naquela ocasião, por divergir do Presidente de
seu país em questões que não nos cabe comentar,
foi afastado do comando do Exército e passou à reserva com todas as honras, homenagens e direitos.
merecendo extenso elogio público redigido e assinado pelo Presidente Wasmosy.
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Somente quando, passados mais de dois anos,
ganhou as prévias do Partido Colorado, derrotando o
candidato do Presidente, passou o Gen. Oviedo a
ser perseguido, acusado - corno Dreyfus, Mandela e
Lech Walesa - de atos que jamais praticou. Até masmo por ser um homem inteligente, não o faria
Afinal, por que e para que tentaria um golpe de
estado, neste mundo novo e globalizado, de interdependência estreita, um candidato a Presidente que
sempre contou com a esmagadora maioria do eleito-

lado?

A notícia mais bombástica em relação li crise
da democracia paraguaia nos foi agora trazida por
esses ilustres visitantes: trata-se de documento firmado pelo próprio Presidente Wasrnosy, registrado
em cartório, afirmando que jamais ocorreu tal ientativa de golpe, que os militares golpistas e COITUptos
estão usando como pretexto para, eles sim, articularem a quebra da ordem democrática e prosseguirem
com essa brutal, arrogante e imoral agressão ,aos direitos humanos, aos direitos civis e à ética que é a
prisão e a tortura moral e psicológica a que estão
submetendo o Sr. Uno Oviedo.
Para conhecimento desta casa e dos v81'dadeiros democratas do Cone Sul, passo a ler uma tradução livre do inteiro teor desse documento:
Eu, Juan Carlos Wasrnosy, em minha
condição de Presidente da República e
Comandante-em-Ghefe de suas Forças Armadas, certifico, para todos os fins de direito, que, nos dias 22 e 23 de abril de 1996,
não ocorreu nenhum fato que constitua
transgressão ou violação das normas canstitucionais ou legais que afetem o desenvolvimento normal das atividades den~ro do
Exército ou de qualquer uma de suas unidades componentes.
Qualquer colocação ou interpretação
que possa ter sido feita por esta autoridade :superior foi suficientemente esclarecida" razão pela qual este documento serve
para retificá-Ias ou desmenti-Ias suficiente-

mente.
Expeço a presente aos 23 dias do mês
de abril de mU, novecentos e noventa e seis,
como prova de conformidade e aceitação.
Assinado: Engenheiro JUAN CARLOS
WASMOSY M.
Por tudo isso, um grupo de Deputados, entre
os quais me incluo, redigiu e subscreveu uma moção
de apoio ao povo paraguaio. que foi encaminhada
formalmente à Mesa no dia de ontem pelo Deputado
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Luiz Femando, do PPB, em anexo a uma indicação
ao Sr. Presidente da República, como previsto no
art. 113 do Regimento.
Nessa moção;" os 103 Deputados signatários
conclamamos:
_ o Governo brasileiro, por meio de S. ExA, o
Presidente· Fernando Henrique Cardoso, a envidar
todos os esforços para uma reaproximação entre os
líderes paraguaios, para o bem das relações entre
os nossos países, agindo, inclusive, como mediador
e fiador de um ~rdo de conciliação;
- S. ExA, o Presidente Juan Cartas Wasrnosy,
a usar o poder de que é revestido e a serenidade
própria de um estadista para, num gesto de grandeza, induJíar o candidato condenado pelos militares
corruptos e ·golpistas e os outros dois acusados no
processo, devolvendo-Ihes ·os seus direitos plenos
e encaminhando ao Congresso Nacional paraguaio uma lei do punto final que, a exemplo da
anistia ampla, geral e irrestrita ocorrida no Brasil,
possa pacificar de vez a família coIorada e o povo
paraguaio;
....:. ci"candidato .colorado, Gen. Uno cesar
Oviado, a aceitar com idênticas serenidade e grandeza o gesto de seu Presidente, Comandante-ernChefe das Forças Armadas e companheiro de partido, assumindo perante o povo paraguaio, os demais candidatos, os seus eleitores e os países irmãos do Mercosul o co~romisso formal e irranunciável de disputar as eleições do próximo dia
10 de maio e, caso escolhido pela vontade popular, cumprir sem restrições a vontade desse grande acordo nacional;
- o Congresso Nacional paraguaio, que foi aqui
tão bem representado por essa nobre comitiva, datentor da representatividade incontestável somente
conferida pelo voto, a apoiar com igual espírito público essa prova maior de amor a seu país e de respeito a seus eleitores.
- a Igreja, a imprensa, os demais candidatos e
a opinião pública do país irmão a entender, aplaudir
e apoiar o gesto de grandeza dos dois líderes, no
momento histórico de seu reencontro, para o bem
maior da nação guarani, que deve marchai' unida
rumo a seu brilhante futuro, integrada aos demais
parceiros. sócios e irmãos do Mercosul, de forma a
que esse acordo possa ser apresentado aos demais
países, já no próximo encontro de cúpula das américas, dia 18, no Chile, como uma conquista do povo
paraguaio e uma lição de convivência e de respeito
à democracia.
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Na referida indicação, conquanto sempre zelosos do princípio'COnstitucional da não intervenção, ficou bem claro que colocamos os direitos da pessoa
humana e a defesa da democracia em patamar privilegiado, e que nosso intuito é dar ao Presidente Fernando Henrique o respaldo de nosso incondicional
apoio para uma tentativa de solução arbitrada, mediadora, reconciliatória para a crise.
Outrossim, para que não pairem dúvidas quanto à nossa detenninação de fazer valer as cláusulas
de salvaguarda da ordem democrática inclusas nos
tratados do Mercosul e da OEA, é sugerido que sejam imediatamente aplicadas as sanções previstas
nos tratados, até que o Direito e a Justiça voltem a
prevalecer no Paraguai.
O Mercosul não pode conviver com prisões p0líticas por delitos de opinião.
O Mercosul não pode coexistir com a opressão.
Nesta oportunidade, requeiro ao Sr. Presidente
a devida divulgação deste pronunciamento na TV da
Cimara, no jomaI Hoje na CAmara e no programa
A Voz do Brasil.
O SR. sIMÃo SESSlM (PPB - AJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S.- e Srs.
Deputados, quero registrar o acerto da mais recente
reforma ministerial, que alçou o 8enador José Serra
ao cargo de titular da Pasta da Saúde. Antes de
enumerar suas virtudes, que são muitas, apelo ao
Senador pala que se abstenha de clenWr funcionários, afinal, sempre há formas de conciliar a eficiência com a manutenção dos postos de trabalho, especialmente no Brasil, onde há muito trabalho a fazer,
em praticamente todas as áreas.
Merecem elogios duas providências prontameí'rte anunciadas: o engajamento pessoal do Ministro no combate à dengue e o programa de atendimento às grávidas, com estímulo ao parto normal.
Que a dengue assumiu dimensões calamitosas, já
sabíamos, mas poucos sabem que o risco de mortalidade materna é três vezes maior quando se usa o
método cesáreo, e é bom que o Brasil tenha passado a se ocupar do problema.
Para dar início ao processo de reorganização
do Ministério, será criada uma Secretaria de Investimentos, destinada a captar recursos intemos e externos. O plano é, a curtíssimo prazo, reequipar a
rede de atendimento, concluir obras e investir pesado na produção de vacinas e hemoderivados. Tais
providências resolverão. o urgente e prioritário, ou
seja, o funcionamento dos hospitais e o controle das
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endemias, recuperando a confiança popular no Sistema Único de Saúde (SUS).
Para que tais projetos, entre outros, não fiquem apenas no papel, o Ministério pretende conseguir imediatamente pelo menos mais 1 bilhão de
reais. Ora. somente um político de expressão naci0nal, como José Serra, está habilitado a pleitear, com
sucesso, uma verba de tal vulto. Eis a vantagem de
a Pasta estar nas mãos de um homem público. Antes ela era costumeiramente entregue a médicos
que, apesar de competentes, careciam de força e
tirocínio para obter recursos sem onerar os c0ntribuintes.
Campeão de votos, Serra é engenheiro, ec0nomista e respeitado acadêmico, além de ex-Secretário Estadual e ex-Ministro da área econômica.
Tal formação o credencia para fazer valer seus
pontos de vista frente aos Ministérios do Planejamento e da Previdência, os quais sabidamente
desviam grande parte dos recursos que deveriam
estar sendo aplicados na saúde e não estão. Mesmo a CPMF, até o momento, vinha se perdendo
nos corredores da burocracia. Eis por que, nos últimos quinze meses, o Rio de Janeiro recebeu
apenas 92 mil reais para lidar com o grave problema da dengue. O novo Ministro foi o primeiro a reconhecer a insuficiência de atenção dispensada à
epidemia, e assumiu, diretamente, a coordenação
de seu combate.
Toda essa disposição de José Serra não esconde o fato de que os municípios estão deixando
de cumprir as suas obrigações constitucionais, em
prejuízo das verbas do Ministério. A Constituição determina claramente que a Saúde deve ser administrada pelo município. e não pelo Estado ou União.
Ora, dos mais de 5 mil municípios brasileiros. apenas 144 estão obedecendo a essa disposição de
nossa Carta Magna.
Não adianta, porém, culpar os municípios. O
Brasil é um gigante que se move a passos lentos,
e todos temos parcela de responsabilidade pela
descoordenação desse monstro que é a União.
Um Ministro como Serra, entretanto, é a pessoa
certa para catalisar as forças que nos livrarão do
caos.
S.- e Srs. Deputados, a Saúde já tinha recursos suficientes antes do CPMF, cuja criação passou
a tomar mais fácil, ainda, administrá-Ia. Pena que
esse dinheiro nunca tenha sido bem aplicado, conforme mostram todas as estatísticas. Basta dizer
que o atendimento à saúde em Cuba é bem melhor
que no Brasil, apesar de o orçamento por habitante,
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lá, ser quase três vezes menor do que em nosso
País.
A fraude e o desperdício, comuns no Ministério, não são adversários fáceis. José Serra, porém,
reúne autoridade e competência para combatê-Ios.
Sendo escolha pessoal do Presidente Femando
Henrique Cardoso, assume a Pasta com staWa suprapartidário, pondo ·ordem na casa-, por assim dizero Sua bem conhecida fama de inflexível dificultará
as tentativas de pressões espúrias.
Encerro meu pronunciamento lembrando o
caos sanitário hoje reinante. O sarampo, por exempio, saltou de 760 casos em 1996 para 26 mil casos
no ano passado. Absurdo semelhante aconteceu
com a dengue, a febre amarela, a tuberculose e ou~endemias que estavam sob controle, mas que
ressurgiram com toda a força. A erradicação da dengue, conforme nw:õpromete o Ministro, será tratada
como prioridade. Creio nessa promessa e afinno que
a epidemia já está com selJs dias contados.
Com toda a competência e força que o caractarizam, o novo titular da Pasta da saúde é a melhor
notícia dos últimos tempos. Resta-meapoiar tão sábia escolha, e acompanhar, atentamente,as melhoras que já começam a se fazer sentir. Boa sorte, Sr.
Ministro.
O SR. EUAS MURAD (PSOB - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sr'i&- e SI'S.
Deputados, observa-se hoje em dia, em muitos países, movimentos de grupos relativamente pequenos
mas extremamente atuantes no sentido da liberação
ou da legalização da maconha. Em primeiro lugar,
começaram a glamourizar a droga por interméãlO de
alguns meios de comunicação. Apareceram, então,
grupos de cantores - geralmente medíocres - com
nomes sugestivos, como, por exemplo, o grupo de
rock chamado THC, sigla do princípio ativo da droga, o tetrahidrocanabinol, e o conhecido grupo brasiIeiro PIanet Hemp (Planeta da Erva), que de original
só tem o nome, além da música wlgar e chula.
Esses grupos jamais mereceriam duas linhas
na imprensa se não fosse o fato de estarem violando
a legislação ao divulgar uma droga ilegal. Gera/mente, trata-se de usuários que têm, eles próprios, intaresse na liberação da droga.
Coincidentemente, apareceram também camisetas e bonés contendo frases laudatórias à macanha, muitas vezes em inglês para se tomarem mais
chamativas, além de desenhos sugestivos da planta,
num rnarketing de fazer inveja aos mais conhecidos
produtos dessa área. Um exemplo sugestivo é o da
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frase A friend in weed la a friend Indeed (um amigo na erva é um amigo verdadeiro).
Pouco depois ocorreu o que poderíamos chamar de medicalização da maconha, isto é, a divulgação das ·extraordinárias· - entre aspas - propriedades terapêuticas dessa droga. Aqui o objetivo era lagalizar a droga sob o argumento de que seria útil em
diversas doenças, esquecendo-se de que há várias
décadas já se havia pensado nisso sem sucesso.
Agora, levanta-se de novo a sua utilidade em
várias afecções, como o glaucoma, por exemplo,
grave doença ocular que pode levar à cegueira. É
verdade que a maconha diminui a pressão intra-ocular por dilatação dos vasos sangüíneos. Mas esse
efeito é curto com a maconha fumada, necessitando
o indivíduo fumar um baseado de duas em duas horas, noite e dia, para ter algum resultado razoável.
lmagine-se o seu drama, tendo de ser acordado às
duas e às quatro da madrugada para fumar seu baseado!
Sugeriu-se, então que fosse usado colírio contendo THC (tetrahidrocanabinof), o princípio ativo da
droga de ação mais prolongada. Acontece que o
THC não é solúvel na água, mas, sim, nos óleos. E a
solução oleosa, afém de irritante, tem baixa absorção pela via ocular, dando uma biodisponibilidade
(teor da droga ativa no meio circulante) de apenas
20%. Fazendo-se uma comparação, a pilocarpina,
droga ativa também no glaucoma, é solúvel na água,
dando uma solução de ph próximo daquele da Iágrima, não sendo, portanto, irritante e com uma biodisponibilidade de praticamente 100%. Então, para que
usar a maconha no glaucoma?
Outra ação médica da maconha seria a de
combater os vOmitos provocados pelas drogas usadas no tratamento do câncer. Realmente, nesses ca80S ela tem atividade razoável, mas nunca

superior

ou melhor do que outras drogas usadas com a mesma finalidade, corno a metaclopramida (PIasiI, Eucil),
que, sendo também solúvel na água, pode ser administrada por via endovenosa, enquanto o THC oIeoso não pode. Mais uma vez a questão da biodisponibiJidade muito maior de uma droga colocada diretamente na corrente circulatória e, por isso, mais ativa.
Isto sem falar em outros medicamentos, como o Zofran, por exemplo, um dos mais ativos para combater os vômitos da quimioterapia.
Tem se tentado também a industrialização da
fibra do cânhamo, utilizando-se uma variedade de
maconha que seria 80ft ou Ught, isto é, leve ou suave, ou seja, de baixo teor de THC. Não existe essa
história de maconha 80ft ou IIghl A maconha deri-
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vada do cânhamo indiano CMvIabis satIva'Une é
uma só. Existem, isto sim, variedades botânicas com
maior ou menor teor de THC. que, por sinal, é encontrado em maior quantidade nos botões florais e
nas folhas. Por isso é que se diz que a maconha fêmea é mais forte, pois contém as flores.
Acontece que as fibras para a industrialização
são retiradas principalmente do caule, onde o teor
de THC é baixo. Mas nem por isso o produto é light
ou 80ft, pois ainda contém uma pequena porção de
THC, bastando apenas o indivíduo usar uma quantidade maior para ter os ~ efeitos. -Ademais,
sabe-se que os caboclos nordestinos já usavam, há
dezenas de décadas, o caule com as fibras para fazer cestos, samburás e balaios.
Não há nada de novo no que se propõe altef . té
hecida frase f
-p1
R
rar. epe ma a a con
_ rances.a us ça
change,
plus cest la même chose • Ou S8j8., quanto
.
",,,,'
tin
.
maIS se mu--. l118lS se con ua com a mesma COI-

sa.
Corno se vê pelo exposto, são múltiplas e facetadas as maneiras com que esses atuantes grupos
que pregam a liberação ou legalização da !11l.iCOnha
agem. No entanto, eles só conseguem enganar ou
convencer os incautos, que conhecem pouco o assunto. Agem por ignorância ou má-fé. Muitas vezes
esta última.
Era o que tinha a dizer.

O SR. MARCIO fORTES (PSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srU e Srs. Deputados, está pronta, para apreciação e votação
pelo Congresso Nacional, a proposta de lei de conversão que promove a reestruturação da Eletrobrás
e suas subsidiárias e que, de certa forma, reorganiza
o setor elétrico brasileiro, no momento em que se
consolida a privatização das distribuidoras de energia elétrica e se reconfigura institucionalmente todo
o modelo empresarial de produção e distribuição
nesse setor.

É um projeto da maior importância. Preocupame, entretanto, que, ao reescrever o § 1li do art. 15
da Medida Provisória nll 1.531, que dá origem ao
projeto de lei de conversão, elimine-se a proibição
de que concessionárias supridoras regionais, como
a Chesf ou Furnas, possam também atuar como distribuidoras. Propus redações altemativas que propiciassem o aguardo da mencionada reestruturação
para a aplicação do novo dispositivo. O Poder executivo acatou as razões que ofereci, rnas não estimulou a inclusão do texto correspondente na redação do projeto de lei..
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Concordei com o não-acréscimo da mençio'à
futura reestruturação de que tratava o art. &' dessa
lei, mediante o compromisso verbal, assumido tanto
pela Secretaria Nacional de Energia, quanto pela
Casa Civil da Presidência da República, de que, enquanto controladoras no atual modelo das empresas
referidas, elas, isto é, as empresas, não agiriam
como concorrentes das distribuidoras, particularmente as recém-privatizadas, alienadas de acordo com
as regras que agora se pretende modificar.
Fica, portanto, registrado que empresas como
a Chesf e Furnas não procurarão operar como distribuidoras na sua atual configuração, concorrendo
deslealmente com as demais empresas. Estou satisfeito. Trato é trato.
Alerto, e~retanto, que,. já nas últimas semanas, alguns cll8f1tes consumidores na área do Nardeste foram procurados pela Chesf com proposta de
f
. nto d" + d
. _I""-=- Est
rto
orneclme
IrelO e energta cm::UIWL
ou ce
de que a determinação governamental à direção da
Chesf tomará sem validade tais propostas.
Sr. Presidente, peço a V. EX- que faça constar
dos Anais da Casa o editorial da edição de marçoIabril do órgão de divulgação bimensal Recreio
On Une publicado na página 3, de autoria do jornalista José Quinto Borges e que relata com bastante
emoção o drama dos proprietários do Edifício Palace
11, motivador do processo de cassação do mandato
do Deputado Sérgio Naya, hoje em votação nesta
Casa.
Tenho a convicção de que tais contribuições
servirão para enriquecer o debate que a seguir se
travará.
EDITORIAL
José Quintos Borges
Somos vítimas da tragédia Palace 11.
Desculpem-nos os leitores, mas a -boca fala o
que o coração sente-. Estamos revoltados. O assunto predominante desta edição é o desabamento e a
implosão do Palace 11. Ele caiu parcialmente (colunas 1 e 2) na madrugada do dia 22-2-98 (domingo
de camaval). Na queda morreram 8 (oito) pessoas.
No dia 27-2 (sexta-feira), no momento exato
em que os peritos contratados pela Sersan, provavelmente, a bom soldo, afinnavam que o prédio tinha
condições de recuperação, caía os 22 apartamentos
da coluna 4. O restante foi implodido por determinação da Justiça, no sábado (28-2).
O normal era termos o responsável Sérgio
Naya na cadeia. Acontece que existe a tal Imunidade Parlamentar, que traz Impunidade. Novamente.
tudo está arriscado em se transformar em Pizza. Já
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se passou mais de um mês e ninguém foi preso pelo
crime cometido. Sérgio Naya sabia dos enolmes riscos da queda do edifício. Tanto é que tratou de vender os apartamentos o mais depressa possível, se Iivrando do prédio, mesmo sem o -habite-se·. Entregou-nos os apartamentos inacabados para que nós
os terminássemos. Durante o acabamento tivemos
que pagar serviços que eram de sua competência.
Naya foi criminoso em todas as ocasiões, economizando em tudo. Obra prometida para outubrol97 (um
dos inúmeros prazos estabelecidos), ela se arrastava de maneira que nem no ano 2.000 estaria pronta.
Tudo no Palace era premeditado. Até as brigas entre
os moradores do PaIace I e Palace 11 sobre irrelevâncias eram incentivadas, enquanto os pilares defeituosos estavam escondidos dentro do Almoxarifado, atrás de tapumes.
A população mostrou generosidade, doando
aos desabrigados todo o tipo de bens, fazendo diminuir a dor das centenas de famílias que aos poucos
vão caindo na realidade depois que a realidade caiu
sobre suas cabeças derrubando tudo o que tinham,
deixando para alguns só a roupa do corpo.
E agora? Só nos resta a Justiça. Sérgio Naya
tudo faz para nos passar para trás. Uma pesquisa
do jornal O Dia, entre os seus leitores, foi unânime
em constatar que a opinião geral é de que o caso
Palace 11 vai sumir no esquecimento. -rudo por aqui
acaba em pizza e as vítimas, apesar do seu esforço
em resistir, ainda vão sofrer muito. Isso aconteceu
nas grandes desgraças no Brasil. Vide Bateau Mouche. Elevado Paulo de Frontin, Encol e etc.1I - Foi o
que disse a Opinião Pública.
É difícil acreditarmos na cassação do Deputado. Apesar de que ele fez ruir um edifício, faltou com
o decoro parlamentar, fez falcatruas com o dinheiro
público, enfim, montou uma máfia, minou, 1lambém,
todo o sistema político, fazendo favores aos diversos
poderes. É voz corrente que até o helicóptero em
que se desastrou Ulisses Guimarães, era de sua
propriedade.
Propalam os advogados deste senhor, certamente muito bem pagos para o defender, que as vítimas seriam indenizadas, imediatamente, através de
acordo. Começaram pela famma do Gilberto, um dos
mortos na tragédia. Ela vai receber míseros tostões,
propagados como milhões pela Mídia. A atual mulher do falecido, Margarida, parece muito feliz com
os R$25.000,OO acordados. É amiga dos advogados
contratados que, provavelmente, conseguiram fazer
estampar o seu sorriso, através de um alto caixa 2.
Não dá para pensar outra coisa. A grana oferecida

Quinta-feira 16 10047

foi anunciada com bastante estardalhaço pela imprensa, apesar de que os acordos ainda têm que ser
concordados com o curador, defensor da infância,
pois há 3 crianças envolvidas no caso, e liberados
pelo juiz, com quem estão concentradas todas as
contas bancárias do acusado. Cortina de fumaça!!!
Se, para as vítimas com morte, foi oferecido tão pouco, imaginem em quanto tentará acordar Sérgio
Naya em pagar para quem não teve parentes mortos.
É uma briga do Gigante contra Golias. Não podemos aceitar migalhas e sim o que for justo. Para
isso, contamos com a força de nossa -Associação
das Vítimas do Palace-. Saberemos recomeçar nossa vida com dignidade.
Durante o discurso do Sr. Márcio Fortes, o Sr. Benedito Guimarães, § 2!l do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Maurício, 1/l Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem a
palavra a eminente Deputada Sandra Starling, que
desde esta manhã estava listada para falar, tanto
quanto o Presidente que ora dirige os trabalhos.
Esta Presidência privilegia a nobre companheira. Em seguida, dará a palavra aos outros Srs. Deputados inscritos.
A SRA. SANDRA STARUNG (PT - MG. sem
revisão da oradora.) - Obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, srM e Srs. Deputados, o assunto que vou abordar hoje é do interesse de todos.
Não sou candidata à reeleição. Sou partidária
da limitação do número de mandatos, portanto, voltarei à vida de cidadã comum. Reassumirei o cargo
de Professora na Universidade Federal de Minas
Gerais.
Sr. Presidente, antes de falar sobre a greve
que está afetando as universidades federais, solicito
a V. ex- que faça constar do meu pronunciamento
artigo publicado no jomal a Folha de S.Paulo de
hoje de autoria do jomalista Janio de Freitas, no qual
são elencadas as razões da greve dos professores
das universidades federais de todo o Brasil.
O jornalista diz, em trecho do editorial, C1 seguinte:

Os mal-entendidos do noticiário, nem
sempre involuntários, tomam conveniente
repetir que a greve das universidades federais não é por melhoria de salário dos professores, como foi a greve de que o hoje Ministro da Educação se fez lIJiF8':1 109 ~,!Ige~,~s.
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Trago ao conhecimento desta Casa o salário
pago aos professores das universidades federais.
Pergunto a cada um dos Srs. Parlamentares se aceitariam pagar aos seus assessores de gabinete a
quantia que mencionarei. Reitero que tal salário é de
nível médio - o de assistente de carreira universitária, nível a que pertenço. Estou na última faixa de
assistente, a chamada R-4. Lembrern-se de que não
sou professora em início de carreira, estou no meio.
Tenho mestrado.
O salário básico para quem pertence ao quadro de dedicação exclusiva é de R$669,44. Se eu
optar pelo regime de quarenta horas, meu salário
básico cai para R$431,90.
Sonho trabalhar vinte horas para poder fazer
doutorado, não apenas para ser boa professora,
mas também para voltar rnais bem preparada para a
vida pública. Se eu optar pelo regime de vinte horas
- Professor-Assistente R-4 - meu salário básico
será de R$215,95.
Não é possível alguém em sã consciência
acreditar que algum professor neste País formará alguém decentemente recebendo um salário como

esse.
Vale ainda lembrar que sobre tais salários incide urna gratificação de R$160,OO e alguns anuênios,
o que totalizaria, se eu recebesse o máximo dos
anuênios a que tenho direito, R$1.532,70 por mês.
Se isso acontecer, minha situação dentro da universidade será privilegiada, porque, com a refonna da
Previdência, a maioria dos professores mais antigos
se çosentaram, os que estão agora em sala de
aula iniciaram ainda há pouco o magistério. Portanto, são professores que recebem menos ainda.
Aí volto a perguntar: o que os filhos de cada
um dos Srs. Parlamentares, que estão nas universidades federais, estão aprendendo com esses professores que, com esse salário, sequer podem assinar um jornal para ler um artigo como o do Sr. Janio
de Freitas, ou comprar livros· e revistas na sua área
de especialização?
.
Por ironia da história, com muita honra e orgulho pertenço·ao Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais.
Entretanto, não sou a princesa dos sociólogos, como
é príncipe o nosso Presidente Fernando Henrique
Cardoso, a quem desafio, juntamente com o Ministro
da EduCfição, a darem aula mediante eSse salário ridículo, prova contundente de que este Govemo não
tem nenhum compromisso com a educação em nosso País~' (Palmas.)
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ARTIGO A QUE SE REFERE A ORA-

OORA:
DE UM LADO A OUTRO

Prevista para hoje, é cheia de significações à
reunião que terá, de um lado, o Governo dos professores Fernando Henrique e Paulo Renato, outrora
ativistas de greves e outras ações em defesa do magistério e do ensino universitário, e, do outro lado,
representantes do magistério em greve nacional de
defesa do ensino universitário.
Os mal-entendidos do noticiário, nem sempre
involuntários, tornam conveniente repetir que a greve das universidades federais não é por melhoria de
salário dos professores, corno foi a greve de que o
hoje Ministro da Educação se fez um dos cabeças.
Os grevistas atuais querem o preenchimento
das vagas de professores (só as aposentadorias
precipitadas pelas -reformas- são 6.500), a reconsideração do corte de verbas para bolsas de estudos,
a recuperação das verbas de pesquisas científicas e
a inutilização da medida provisória que criou, a título
de bolsas, uma gratificação precária e só para um
número pequeno de professores.
Não há dúvida, pois, de que é uma greve muito
além de interesses apenas individuais: é greve em
defesa do ensino. O que só acontece se e quando
existe a preliminar de que o ensino esteja sendo
ameaçadoramente solapado e danificado.
Esse tratamento da universidadepe10 Governo
Federal nada tem a ver com globalização e suas manifestações mercadológicas, financeiras, estatais ou
privativistas. É só uma política de governo deliberada e voluntária, nada mais que isso.
A reunião que opõe os professores em greve
os ex-professores que a motivam evidencia, portanto, que o divisor transposto por Fernando Henrique,
entre os seus conceitos anteriores e os Que hoje determinam seus atos governantes, não é circunstancial nem compulsório: é ideológico mesmo. E de
uma natureza ideológica que dispensa mais considerações do que a constatação factual.
Adesempre

O laudo complementar da perícia conclui que o
incêndio do santos Durnont foi causado por variações de tensão na rede elétrica.
Por outras palavras e mesma causa: mais um
servicinho da Light que, corno todos os outros, causa prejuízos terríveis - a serem sempre pagos petos
que não somos sócios da Light, ou seja,não participamos dos seus lucros já recordistas.
Voei leu?
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Resposta a Frederico Vasconcelos, na seqüêncla de suas excelentes reportagens sobre o valetudo financeiro nas próximas eleições: ·0 candidato
que tem um milhão de reais (na verba partidária)
gasta tudo. Quem não tem, gasta menos. E quem
tem mais, gasta mais e presta contas (à Justiça EIeitora!) de um milhão de reais. É o que acontece·.
A pergunta queria saber sobre a possibilidade
de coibir o abuso nos gastos ilegais. A resposta foi
além: definiu a lisura das eleições brasileiras. Seu
autor: o próprio Presidente do Tribunal Superior EIeitoral, limar Galvão.
Vote, eleitor, não deixe de cumprir o seu -dever
cívico-o
O SR. VALDECI OUVEIRA (PT - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrfII. e Srs.
Deputados, meu pronunciamento é sobre a luta pela
educação e pela universidade pública, na mesma Iinha do da companheira sandra Starfing.
Há toda uma mobilização, uma luta dos servidores e professores contra o desmonte das universidades.
Ontem, em santa Maria, no Rio Grande do Sul,
houve mais um importante ato com centenas de
companheiros e companheiras que acreditam que
a manutenção. de uma universidade pública, gratuita e com qualidade é o caminho para garal'1tir a
emancipação das pessoas como cidadãs. Do ponto
de vista da educação, este é o momento em que a
sociedade tem de estar unida em tomo desul luta
importante.
Na Primeira caminhada sobre santa Maria, os
estudantes, os servidores técnico-administrativos e
professores da Universidade Federal de Santa Maria
mostraram para a comunidade o descaso do Governo Femando Henrique com as instituições fedlerais
de ensino.
É vergonhosa, Sr. Presidente, a constaiação
das práticas criminosas do Governo Fernando Henrique com a universidade brasileira. No pacote flSC8l,
os recursos foram cortados das pesquisas pala subsidiar os altos juros que FHC paga ao capital especulador intemacional e para compensar o finMCiamanto dos bancos falidos. A propaganda oficial procura mascarar o que a realidade revela: prcljetos
científICOS importantes para toda a sociedade! não
estão tendo continuidade por causa da irresponsabilidade do Governo, que pensa apaziguar os plofessores com um ·programa de incentivo aos docentes
da graduação- que não é outra coisa senão o rapasse do dinheiro retirado dos programas de incen1livo à
pesquisa.
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O arrocho salarial, com 48,65% de defasagem
em três anos sem nenhum reajuste, está prejudicando os servidores e suas fammas. Devido aos baixos
salários muitos professores estão se afastando da
universidade. Outros tantos, que já possuem tempo
de serviço, estão se aposentando para não perder
os direitos conquistados e que a -reforma- da Previdência está retirando. O efeito desta debandada é
sentido no dia-a-dia pelos estudantes, que vêem a
qualidade do ensino e da pesquisa cair vertiginosamente.
Este descaso do Governo com o ensino superior atinge, direta e indiretamente, toda a sociedade.
Ainda é possível a população contar com o Hospital
Universitário com atendimento gratuito. Na região de
Santa Maria, que inclui mais de trinta municípios, o
Hospital Universitário é o único grande hospital que
atende pelo SUS. A comunidade também tem, aioda, a possibilidade de os filhos estudarem numa universidade sem que seja necessário passar todo final
de mês pela tesouraria para pagar a mensàlidade.
Sr. Presidente, S'- e Srs. Parlamentares, a
luta pela educação e pela universidade é uma luta
de todos e em todas as frentes, no movimento e no
Parlamento.
Hoje, às 1911,· no Espaço Cultural, estaremos
formando a Frente Parlamentar em Defesa das Instituiçães de Ensino Superior, que vai congregar todas as forças, todos ~ .~arlamêntares que se preocupam com as universiaades. Convido todos os Deputados para o evento. Num trabalho conjunto com
as entidades nacionais, a Andes, a Fasubra, a Andifes e a UNE, a Frente quer assegurar a autonomia
e, o mais importante, garantir os recursos necessários para o funcionamento das universidades. É preciso. ~bmzar para não privatizar as universidades
brasileIras.
Sr. Presidente, em todas as manifestações tem
sido muito grande o apoio popular na coleta de assinaturas para a apresentação do Plano Nacional de
~ducação (PNE), que foi construído por todas as eotidades e apresentado nesta Casa como projeto de
lei pelo companheiro Deputado Ivan Valente.
A comunidade universitária em greve em mais
de 36 universidades em todo o País e todos os Parlamentares que defendem o acesso à educação e à
universidade estão firmes na luta, e o Governo Fernando Henrique vai ter de abandonar sua intransigência e suas práticas que estão destruindo o ensino superior no País.
Sr. Presidente, encaminharei a V.
requerimento para transformaçãQ da sessão plenária da

ex-
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Câmara dos -Deputados do próximo dia 19 de maio
votada antes da promulgação desta, para que os
em Comissão' Geral, a fim de que possamos debater
procedimentos de alienações dos imóveis não tea grave situação do País no que diz respeito à quesnham vício de inconstitucionalidade. Além do mais, a
medida contribui diretamente para aumentar o patritão da habitação e da reforma urbana.
mônio imobiliário da União disponível para liquidaçõEncaminho à Mesa, portanto, o requerimento,
em nome do Núcleo de Reforma Urbana do Partido
es ao estilo -desmonte- levado a cabo pelo Presidos Trabalhadores.
dente FHC. Seu açodo é mais um reflexo da desasEra o que tinha a dizer.
trosa política econômica que produziu uma dívida inO SR. VANIO DOS SANTOS (PT - SC. Proterna de 306 bilhões de reais, 34,3% do Produto Interno Bruto.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SriII e
Temos de reconhecer que o conflito de compeSrs. Deputados, antes de mais nada, quero manifestar publicamente meu voto favorável ao parecer da
tência jurídica e a problemática de domínio destes
Comissão de Constituição e Justiça que propOs a
terrenos que se quer regularizar existem e que seu
cassação do mandato do Deputado Sérgio Naya
tratamento conflituoso já é secular. É preciso, entre(PPB) por falta de decoro parlamentar. O instituto retanto, distinguir entre ilhas e terrenos de Marinha
gímental do voto secreto não impede esta declaraque foram apropriadas pelo capital econômico e
áreas de adensamento urbano e mesmo metrópoles
ção pública em defesa da ética na política e pela vaIorização do Parfamento corno um momento imporque ocuparam estas áreas.
tante da demOcracia, uma Casa em que o debate de
Nesse período, expandiram-se centros urbanos
idéias, a participação, a transparência. a luta entre
e se desenvolveram bairros inteiros. Da IIla do Oesideologias e a disputa de projetos· globais develiamterro, em santa Catarina, nasceu a Capital do Estaprevalecer ante a mesquinhez da barganha, do fisiodo, Florianópolis, que já abriga mais de 270 mil habiIogis,mo, de rompantes autoritários e do tráfico de intantes, 3 mil indústrias e 15 mil casas de comércio.
fluências, inStrumentos de dominação das elites con(3rande parte com propriedade precária e informal.
, O Deputado Milton Mendes de Oliveira, meu
servadoras que são reproduzidos sistematicamente
~ ba~parlamentar do Governo.
colega de bancada do Partido dos Trabàlhadores de
Em segundo lugar, quero manifestar meu posi,santa Catarina, e eu desenvolveremos um trabalho
ciOnamento Contrário à aprovação da MP nl2
1,.647f98, .q'lJ:8 dispõe'
sob.re a l'Al1ulanzaçao·
- , adminisjunto à bancada do PT, sem medir esforços, para fa._~
zer um alerta sobre o irripacto social negativo dessa
tração, aforamento e alienação de bens imóveis de
medida, porque, na nossa opinião, será desastrosa.
domínio da União. .
,
Tal proposta do Executivo, que consta da pauMuitas famOias terão de pagar novamente pela
ta do Congresso Nacional, visa regularizar aprppropíiedade onde ergueram de longa data suas resiblemática'síiuação do patrimônio imobiliário. da
' dências, 'educaram seus filhos e construíram sua
União, entre. eles ilhas como Florianópolis e: São
própria história
'. F~ncisco,em santa Catarina; Vitória, no Espírito
Nesse' sentido, votaremos contra o texto prosanto~ São. Luís, . no Maranhão; Santos e Guarujá,
posto e~ se derrotados, apoiaremos eínendas e mese,m ~o Paulo.
mo um substitutivo global que contemple minirnaA secretaria de Patrimônio da União alega que
mente a população envoMda, evitando o drama so, a.legis1ação proposta ~neficia os atuais ocupantes,
.ciaI provocado por uma medida de regularização
passariam. a ter prefetência para aquisição do
fundiária intempestiva, que desconhece as peculiaridades específicas de seus desdobran1entos. O mais
imóvel em vez de disputar a posse da propriedade
por meio de Jeilão público. O Ministério da Fazenda
apropriado seria, inclusive, um projeto de lei complamentar que regulamentasse eficazmente o que já
em sua justifle8tiva. entre outras, diz que a MP oolabora pa~ a elevação de receitas patrimoniais e a redispõe a Constituição Federal.
Na defesa da justiça, o mínimo que se impõe é
cuperação de receita necessária para amortizar a divida pública do Tesouro e, conseqüentemente, coruma ampla participação da sociedade, dos Goverroborar com o Plano Econômico Nacional, diga-se,
nos Estaduais e das Prefeituras Municipais num processo negociado que não cometa injustiças e que
estabilização com dívida interna, privatizações e
atrelamento ao capital especulativo.
não se precipite contra o usufruto da propriedade, siOra, sabemos que a aprovação da MP é matétuação que, em muitos casos, é único bem de família correlata à reforma administrativa e precisa ser
lias inteiras, que apenas têm um teto para morar.

.que
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Convoco todos os Parlamentares desta Casa a
anuais). Parece que os Governos anteriores foram
megalomaníacos e não medíocres como o Govemo
rejeitar a Medida Provisória nll 1.647/98. Na nossa
opinião, essa matéria não deveria ter sido apresenatual.
tada a esta Casa como medida provisória, mas
Hoje o salário mínimo é o menor de todos os
corno projeto de lei complementar, a fim de permitir
tempos no Brasil.
Assim, não nos sentimos ofendidos. Vergonha
o debate por toda a sociedade.
Era o que tinha a dizer.
deveriam ter os porta-vozes do Govemo em anunciar esse ridículo reajuste que pretendem dar ao saO SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, em meu pronunciarneriIário mínimo.
to desejo fazer três esclarecimentos.
Quanto à acusação de que apresentamos proO primeiro é que estou respondendo ao Parlajetos populares em época de eleição e que estamos
mentar da base govemista que disse que meu projeatuando politicamente, ela é sem fundamento e demonstra o pouco conhecimento de nossa. !ituação
to é demagogo. Não apresentei esse projeto de salário mínimo em ano eleitoral, mas ern 1995. E se tiparlamentar.
Desde 1986 atuamos com determinação em
vesse sido aprovado na época, não subiria para 208,
mas para 234 reais.
defesa dos trabalhadores, servidores públicos, !ipoSr. Presidente, SrfIl e Srs. Deputados, é incrísentados e pensionistas. Lutamos e . conseguimos
aumento de 147% para o salário míl'!ir:no e conseguivel como os representantes do atual Governo se eofurecem diante de nossas justas demandas por um
mos estendê-Ios para os !iposen@.dose pensionissalário mínimo mais digno. Triste que não se nnfuretas. Lutamos pela equivalência do salário mínimo a
çam da mesma maneira ao desviarem recursos da
100 dólares, além da luta pelos reajustes mensais
dos salários, entre outras.
.-Previdência, ao renegociarern os débitos do INSS,
ao atenderem aos bancos privados com bilhc3es de
Caso nosso projeto de reajuste de salário mínidólares, ao negociarem votações com liberações de
mo de R$O,20 por hora tivesse sido~vado a parverbas, como é publicamente conhecido, ao cortatir de 1996, teríamos um salário q~'se incrementarem verbas destinadas à assistência social, para pcria em R$44,oo por ano._ e ho~· passaria para
der pagar juros absurdos a especuladores financeiR$232,oo. Caso esta política salarial fosse adotada,
ros.
o salário mínimo recuperaria prog~amente seu
Triste do Governo, e de seus planos, que se
valor, sem traumas, sem histeria, ~té alcançar o que
sustentam em salários e aposentadorias miseráveis.
determina a Constituição Federal.
O Líder do Governo na Câmara defendEl o au8erá que o Govemo e seus Líderes são capamento do salário mínimo para R$128,00, dizendo
zes de manifestar publicamente que não respeitam e
que o Presidente está cumprindo sua promessa de
não pretendem criar as condições para que a Consticampanha ao dobrar o seu valor.
tuição seja respeitada em seu C8pftulO.Uc;to Título 11,
Acusa-nos de demagogos e megalomaníacos.
Dos Direitos Sociais, art. 72, incisQJV1 -. .
Primeiro, o salário mínimo no início do Plano
O segundo esclarecimento, Sr:Presidente, é
Real estava em R$64,79 e não em R$64,oo.
que pela parte da manhã fiquei Illuito chateado
Em setembro de 1994, ainda durante a campaquando o Deputado Aécio Neves, junto à imprensa,
nha, foi para R$70,00. Assim, para dobrá-lo, ainda
me chamou de megalomaníaco e de demagogo. 00que em valores nominais, ele teria de ir para
tem à tarde respondi que se eu era a expressão que
ele usou, no mínimo ele era retardado para entender
R$140,00. Mas como houve uma inflação no período
de julho de 1994 até agora a inflação supera os
que alguém possa viver com um sal4rio mínimo de
65%. Caso o Presidente quisesse realmente dobrar
R$130,00.
'.'
o Salário mínimo, ele teria de ser reajustado para
Sou obrigado, Sr. Presidenté,·ª;~1in.tr essa exR$213,80.
pressão, porque acabo de receber correspondência
Assim perguntamos: quem são os demagoda Associação dos Deficientes Físicó~:'e Mentais dizendo que eles podem ser tudo, mas não são loucos
gas? Os que defendem um salário justo, bas4~andose em sua evolução real, ou quem busca confundir
nem bobos. E que eles não aceitSram a inclusão do
salários nominais com salários reais?
Deputado Aécio Neves na categoria de doente menNo Plano Cruzado, o salário mínimo equivarl8-a-'--'- --taI-e dependem do.~rio mínimo•.
R$270,00; em 1940, equivalia a mais de R$500,oo e
Então, em respeito aos defICientes, que não
em .1957 valia mais de R$630,oo(valores médios
aceitaram o enquadramento do Deputado Aécio Ne-
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ves naquela classe, vou procurar um outro-àd"jétiVo
para qualificar um Deputado que quer que um trabaIhador brasileiro e sua familia vivam com R$130,OO.
Sr. Presidente, estou retirando, portanto, dos
Anais da Casa a expressão, em face do protesto dos
deficientes físicos e mentais.
Outro assunto, Sr. Presidente. Aquelas majestosas faixas penduradas nos Ministérios anunciavam
uma das grandes mentiras deste Governo, que vem
sucateando a saúde, a educação e o emprego, dentro do seu projeto neoliberal de desestabilizar a vida
da grande maioria dos brasileiros para atender aos
interesses de uma minoria privilegiada, que gravita à
sua volta e que espera garantir sua reeleição.
"Toda Criança na Escola- é uma frase que não
condiz com aquilo que estamos assistindo desde
1995, principalmente quando deparamos com uma
análise do Orçamento Geral da União, com alguns
dados que espelham o caos impOsto à educação
pela -social-democracia-, cuja grande realização se
resume em espetaculares jogadas eleitoreiras.
O art. 212 da Constituição Federal detenninou
o mínimo de 18% das receitas da União e 25% dos
Estados, Distrito Federal e Municípios para a educação, e no intuito de agilizar os programas do ensino
fundamental e erradicação do analfabetismo, o art.
60 das Disposições Transitórias previa, por um períado de dez anos, o investimento mínimo de 60%
das verbas. A União nunca cumpriu tal dispositivo.
Segundo a assessoria do Partido·dos Trabalhadores, -os valores autorizados para Educação e
Cultura sofreram uma queda de 19,57% de 1995
para 1998 - 14 bilhões de reais contra 11 bilhões e
duzentos milhões -, e os valores efetivamente gastos no período representaram 82,23% em 1995,
86,18% ern 1996 e apenas 55,33% em 1997 até o
dia 23-10. Os recursos da União para a educação diminuem de modo consistente, ano a ano, desde
1995, o que mostra que a tão propalada ação soeiat
do Governo FHC não passa de puro marbting e
que a educação vem sendo mais e mais s'Icateada
neste Governo, de tal modo que sua recuperação
não será tarefa fácil e nem de curto prazo-.
A CNTE - Confederação Nacional dos TrabaIhadores em Educação - distribuiu em seminário
realizado em março de 1997 uma relação de salários
em que se constata que boa parte dos funcionários
(auxiliares de ensino, pessoal de apoio) não recebe
sequer um salário mínimo e, quanto aos professores, são raríssimos os que ultrapassam a cifra de
R$400,OO.
.
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A entidade máximá dos ckx:entes dê ensino siJ~
perior - Andes - informa o nível salarial até a última
classe, Titular Doutor, com rendimentos de
R$1.022,38 com vinte horas semanais; R$2.044,n
com quarenta horas semanais; e R$3.169,37 em regime de dedicação exclusiva. Ao mesmo tempo, denuncia a disposição deste Govemo de dissociar o trinOmio ensino, pesquisa e extensão, com a criação
do PIO - Programa de Incentivo à Docência.
Hoje temos 32 universidades federais em estado de greve, os movimentos realizados no dia 111 de
abril mostraram a grande preocupação de alunos e
professores com o estado lastimável em que se encontra a educação, num país comandado por um
professor, hoje chamado de -ex-coJt)ga- e -ex-companheiro-.
Sabemos que as adesões crescem a cada dia
e a mobilização dos brasileiros preocupados com
o futuro, sejam eles alunos ou professores, sejam
jovens ou idosos, precisa receber o apoio desta

casa.
Não fomos eleitos pelo povo para representá-lo
e zelar pelos seus direitos essenciais? Não temos o
compromisso de legislar na defesa dos nossos representados e fiscalizar os atos do Executivo? Não
colocamos em nossos discursos de campanha prioridade para a educação e a saúde?
Por isso, estamos proibidos de continuar com
os olhos e ouvidos fechados aos intonnes que nos
chegam a todo o momento, dando conta da situação
calamitosa das nossas instituições de ensino e do
descaso com que o magistério é tratado peJos nossos governantes.
Lembrem-se de que a Medida Provisória nll
1.616, em pautaFra apreciação e votação, já teve
sua reedição antecipada para o dia 7 de abril e mudou de número - é 1.649-17 - e as entidades Iigadas aos professores pedem a rejeição do programa
contido na mesma .
"
Recomendamos aos nobres colegas que analisem profundamente o assunto e com base nos ~
cumentos distribuídos em seus gabinetes recusem
seu apoio a medidas quo não passem por uma discussão séria, pública e realmente voltada para a
consolidação de um ensino público e gratuito - direito de todos e dever do Estado.
Sr. Presidente, sra e Srs. Deputados, desejo
reportar-me ainda a outro assunto. Observando o
quadro sanitário do País constatarnos a necessidade
de garantir recursos financeiros pennanentes para a
área da saúde.
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O retomo de doenças infecto-contagiosas, as
endemias e o surgimento de novas epidemias delineiam um quadro grave e preocupante.
O Governo, por sua vez, implementa a municipalização do setor de saúde, o que admitimos CClmo
um grande avanço, mas erra grotescamente ao estabelecer o Piso de Assistência Básica de R$10,00
por habitante/ano, valor absolutamente insuficiente
para as necessidades sanitárias do País.
Recentemente, em solenidade realizada no PaIácio do Planafto, para uma platéia de 950 Prefeitos
e com a pte58nça do ex-Ministro da Saúde Carlos
Albuquerque, o Presidente Fernando Henrique afirmou que já -passou da hora- de tennos um finaooiamentO permanente para a saúde.
Como explicar então, Sr. Presidente, que a
Proposta de Emenda à Constituição nQ 169193, de
autoria dos Deputados Eduardo Jorge e Waldir Piras, esteja com sua tramitação emperrada há cinco
anos no Congresso Nacional, por absoluta falta de
apoio dos governistas?
A PEC nJl169 detennina que se destine à saúde 30% do on;amento da seguridade social e 10%
das verbas da União, dos Estados e dos Municíl>ios,
garantindo recursos pennanentes. Caso a PElO já
estivesse em vigor, só os recursos federais para a
saúde neste ano passariam de R$ 19,1 bilhões IP8.ra
A$ 21,3 bilhões.
O Brasil está doente e se é desejo do Presidente realmente mudar o epíteto de Ministério da
Doença, como é conhecido o Ministério da Saúde,
temos de sair da retórica e passar à ação.
Discursos e promessas não resolvem prc>blemas. Lembram-se dos cinco dedos da campanha
presidencial?
Se o Govemo quer a colaboração do Congresso Nacional, esta já foi dada há muito tempo. Ha
exatos cinco anos.
A PEC nJl 169 é a solução que todos desejamos para resolver as mazelas da saúde no BnlSil e
não será por falta de colaboração desta Casa que
ela continuará relegada ao caos em que se encontra.
Só esperamos que a recíproca seja verdadeira.
Quem sobreviver verá..
Era o que tinha a dizer.
O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SpII e Srs. Deputados. desejo fazer um registro que considero altamente relevante.
Manifesto meu incondicional apoio ao conteúdo
da declaração do novo Ministro da Agricultura, !Fran-
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cisco Turra, durante sua posse, em defesa de mais
empregos no campo.
De acordo com dados citados pelo Ministro
Turra, para cada 1 milhão de reais investido, a atividade agrícola pode criar 297 empregos, contra apenas doze postos de trabalho na indústria. Trata-se
de manifestação séria do novo Ministro, para quem a
agricultura é a maior geradora potencial de empregos na economia
Há muito tempo tenho defendido nesta tribuna
a aplicação de pesados investimentos na agricultura,
especialmente na agricultura familiar, por entender
que é fundamental não apenas a fixação do homem
no campo, mas também por reconhecer o potencial
de geração de empregos neste setor.
Vale lembrar dados da FAO e do Incra que demonstram que os estabelecimentos familiares representam 75% do total de 5,8 mHhões de propriedades
agrícolas no País e possuem uma população economicamente ativa de 14 milhões de pessoas. Isso significa que 80% da mão-de-obra rural brasileira está
ocupada na agricultura familiar.
Outro dado interessante é que na comparação
entre os 58 milhões de hectares da agricultura famiIiar e os 150 milhões de hectares da agricultura dita
-patronar, as propriedades de agricultura familiar
têm quase a mesma participação na produção agropecuária nacional, demonstrando a boa effciência
destas pequenas propriedades.
Cumpre também destacar que o emprego gerado no meio rural é de um custo relativamente baixo, se comparado com o mesmo emprego gerado na
área urbana.
Portanto, estou plenamente de acordo com o
,propósito do Ministro da Agricultura, Francisco Turra,
que quer gerar mais empregos no meio rural, espacialmente porqúe estamos vivendo período dramático de desemprego em massa nas cidades.
Este desemprego em proporções catastróflC8S
é o resultado de uma política econômica equivocada
e afastada dos reais interesses da sociedade brasileira.
Espero que o Ministro Turra consiga, com sua
capacidade e conhecimento profundo da agricultura
nacional, sensibilizar o Govemo Federal para a nacessidade de investir na pequena e média propriedade rural, com o objetivo de buscar a ampliação dos
postos de trabalho no campo e com o propósito de
aumentar a produção nacional.
Lastimavelmente, todos sabemos que a boa
safra obtida no País é muito mais fruto do esforço e
sacrifício do produtor do que em função de ações
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especificas do Governo. Se o Governo auxiliasse
Ao longo da última semana, consagrada às carnais o produtor, o Brasil teria condições de comememoraçóes da paixão de Cristo, como o faço todos
morar uma safra muito maior, uma vez que temos
os anos, desde criança, fui ao Cariri da Paraíba,
áreas suficientes para produzir muito mais do que
desta feita com mais tempo, e lá pude conviver com
esta safra de 1998. Era o que tinha a dizer.
seu povo simples e sentir de muito perto o tamanho
O SR. ÁLVARO GAUDêNCIO NETO (PFldo drama que vive neste momento, quando uma úriiPB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidenca gota de chuva ainda não caiu! Convive com o
te, sra e Srs. Deputados, ao vottar a esta tribuna
medo da sede e o pesadelo da dissipação dos rebapara mais uma vez tratar do tema da seca que denhos pela fome, a exemplo do que ocorre em outras
regiões do Estado também atingidas peta seca.
vasta a Paraíba, faço-o tomado por três sentimentos: o primeiro, de constrangimento perante meus
lá no Cariri paraibano, meus nobres pares, até
ilustres pares por ser repetitivo no tema; o seguna palma forrageira, uma espécie de cacto oriunda dos
do. o da solidariedade com a gente de minha terra
desertos mexicanos, está murchando por falta d'água,
que sofre com os pesados efeitos da longa estiasob um sol inclemente. lá, diferentemente de Roraigem; e, por fim, move-me também, e me faz um con. ma, que sofre um devastador incêndio, que em poucos
tumaz recorrente ao tema, o descaso das autorida-dias lhe devorou milhões de hectares de florestas e
das públicas deste Pars, notadamente as do Goverdespertou a solidariedade internacional, nós queimano Federal, com tão grave, velho e não tratado promos um pouco a cada dia e não despertamos a soliblema.
dariedade sequer de nosso Governo. Para nós, o
Como disse, é um problema velho, antigo e
fogo do sol e da seca continua a queimar.
não tratado adequadamente. Já houve até imperaO Cariri da Paraíba, se nada for feito com a urdor, ainda no século passado. que prometeu empe·gência que o caso requer, será um grande deserto,
nhar as jóias da Coroa Real para produzir recursos e
com graves prejurzos para a flora e fauna da caatindestiná-los ao combate dos efeitos da seca. Pois
ga. Mas não será apenas isso. Será um atestado à
bem, passou o século; estamos ao final de outro,na
insensibHidade e à incapacidade de nossos govervirada do milênio. e o abandono dos nordestinos à
nantes com os problemas nordestinos.
sua própria sorte ou desgraças é exatamente o masDiversos estudos já foram produzidos por órmo. Já caiu o Império, e quantas Repúblicas se, sugãos idôneos, como universidades, que atestam
cederam? O que mudou para o nordestino humilde
que o processo de desertificação em curso está
que vive no campo? O que mudou para o paraibano
bastante adiantado e prescrevem, como uma das
que vive no Cariri?
medidas capazes de conter ou reverter em parte o
Ora, Sr. Presidente, S.- e Srs. Deputados,· o
processo de desertificação, a transposição das
águas do Rio São Francisco, através do Moxotó
que assistimos nos dias presentes é a uma das mais
gritantes disparidades já produzidas na história da
em Pemambuco, perenizando os Rios Paraíba e
Taperoá, na Paraíba.
civilização humana. Se de um lado somos capazes
de produzir, utilizar e vivermos numa sociedade de
Tal solução permitiria não só garantir o abastealta tecnologia, marcada pela incorporação ao nOscimento d'água amais de uma centena de cidades,
so cotidiano das mais recentes novidades trazidas
como constituir-se-ia numa nova e importante mola
pela ciência e pelo desenvoMmento do conhecimenpara impulsionar o progresso e o desenvolvimento
to humano. já estivemos na lua por várias vezes, o
de todo o Estado da Paraíba, através da implantahomem já mandou suas máquinas maravilhosas à
ção, ao longo dos rios perenizados, de vários pólos
Marte, mas no Brasil do fim do século XX , lá no inde agricultura irrigada, bem como de diversos empreendimentos na agroindústria. Mas se esta é a
terior ~ Paraíba, ainda se morre de fome, porque
as autoridades deste Pars ainda não decidiram ensolução, por que não é implementada imediatafrentar os problemas decorrentes das longas estiamente? Será por faltá de recursos financeiros?
gens de forma compatrvel com o arsenal técnico
Ora, basta que o Governo faça retomar o menor
disponível. Por isso, entra regime e sai regime, entra
dos empréstimos concedidos no PROER, para soRepública e sai República, entra Governo e sai Gocorrer bancos quebrados, que os recursos serão
vemo, entra século e sai século e somente o que
mais do que suficientes. Ou será que teremos de
não muda é o abandono do nordestino à crueza de
transformar a região seca deste Pars num banco e
sua sina de sofrer a sede, a fome e a indiferença de
quebrá-lo para, enfim, receber o socorro já prometiseus governantes.
do há séculos?
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Já é hora de olharmos para essa porçãCI esquecida do Brasil, ou melhor, ainda é hora, pois antes tarde do que nunca. Até mesmo porque não estamos dispostos a aguardar pela última alternativa.
Por fim, Sr. Presidente, S"s. e Srs. Deputados,
se nada for feito pelo Governo Federal para ajudar
aquela gente em seu sofrimento, ainda restàrá em
nossa luta seguirmos o exemplo do mestre Sobral
Pinto em defesa de Luís carlos Prestes, ao tElmpo
da ditadura Vargas, e invocarmos a lei de proteção
dos animais, com vistas a nos defendermos da inoperâneia estatal.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. DOLORES NUNES (PFL - TO. Pronuneia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente.· S'- e
Srs. Deputados, todos os países que dispõem de
agropecuária desenvoMda contam com um forte e
consolidado sistema cooperativista que permite aos
produtores um melhor desempenho, em benefício do
bem comum, em suas atividades econômicas.
No Brasil, nas últimas décadas, as sociedades
cooperativas rurais entraram em crise, e, coincidentemente, diminuiu em cen:a de 5,6 milhões de hectares a área plantada de produtos como arroz, trigo,
soja e algodão. Aliás, estudo recente da Fundação
Getúlio Vargas estima que o País perderá 4,5 lbilhõas de teais no setor agropecuário, exatamentl9 em
virtude dessa redução da área plantada.
Por isso, além, evidentemente, de outras proviciências, é essencial que o cooperativismo seja incentivado, o que implicará revigoramento dos produtores agrícotas e conseqüente aumento da produção
rural.
Nesse contexto, Sr. Presidente, é com muita
satisfação que tomamos conhecimento de que as
cooperativas agropecuárias serão revitalizadas, em
virtude de decisão do Governo Federal, que, por intermédio de decreto, criou comitê executivo para
analisar projetos de revigoramento dessas cooperativaso
Aliás, esse programa já está sendo denominado de Proar da Agricultura.
Quatrocentas sociedades cooperativas serão
beneficiadas, com recursos da ordem de 2,5 bilhões
de reais, não apenas para renegociação das dívidas,
corno também para novos investimentos.
Em concordância com o Diretor-Superintendente da Organização das Cooperativas Brasileiras,
todas as cooperativas agropecuárias, que envolvem
um milhão de associados, poderio candidatar-se
aos benefícios do programa, salvo as que estejam
sem condições de reestruturação . Essa iniciativa,
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seguramente, em muito contribuirá para a emancipação das cooperativas agropecuárias, permitindo que
seus associados possam dedicar-se em melhores
condições às suas..atividades produtivas, vitais para
o País.
Por isso, desejamos nos congratular com o
Presidente Fernando Henrique Cardoso por tomar
medida de tal relevância, esperando que o benefício
seja estendido a todas as 1 mil e 400 cooperativas
agropecuárias brasileiras.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÚ PIMENTEL (PT - CE. Pronuncia
o seguinte discurSo.) - Sr. Presidente, S'- e Srs.
Deputados, em assembléia-geral realizada na última
terça-feira, os professores da Universidade Federal
do Ceará - UFC - decidiram entrar em greve, juntando-se à paralisação das mais de trinta instituições
de ensino superior público do País. O movimento
dos servidores e professores das universidadeS federais expõe mais uma profunda contradição do Governo FHC, constituído em grande parte por áulicos,
saídos das universidades públicas. O próprio Presidente da República teria sua biografia bastante empobrecida não fosse a presença dessa instituição em
sua vida e a ajuda dos recursos públicos ao financiamento de suas pesquisas de pós-graduação.
No entanto, é imenso o desprezo dedicàdo por
este Governo a todos os níveis de educação, notadamente o ensino superiolj São saIaS de aula superlotadas, falta de professon!S, laboratórios desequipados, corte de boJsas para pesquisa, programas de
extensão paralisados; enfim, um processo de dastruição programada da universidade pública,. para
que vingue a ideo1ogia de ·sua privatização. A.realidade está aí para mostrar que manter as un!versidades federais, garantindo remuneração .justa a professores e funcionários, equipamentos, bolsas e investiI11E!nto em pesquisa científica, é o caminho para que
nos candidatemos à inserção com altivez na nova
realidade geopolítica mundial.
Um dos indicadores cruciais a que sé mensure
o grau de desenvoMmento e autonomia de um país
é, sem dúvida, o seu quantum de pesquisa cientffi~
ca e tecnológica. A revista SCience,de março· de
1995, trouxe um artigo que revela quão séria é a
questão e demonstra que o debate deveria se dar
para além do ser contra ou a favor de privatização.
Dizia esse artigo que 99,1% de toda a pesquisa reaIizada no mundo, em 1994, acontecera fora daAmérica Latina. Os 0,9% em volume de pesquisas, naquele ano, foram atribuídos a cinco· países, sendo
que o Brasil aparece em primeiro lugar, responden-
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do por quase um quarto das pesquisas na América
Latina, e.. . de~~ total, 75% foram realizadas na universidade. Ora, como em tomo de 90% da pesquisa
científica no País é proveniente das universidades
públicas, isso significa que essas instituições têm um
papel estratégico num projeto desenvolvimentista e
autônomo para o Brasil. Isso quer dizer que qualquer
tentativa de tolher as atividades de ensino, pesquisa
e extensão da universidade púbtica deve ser considerada atentatória ao futuro do País como nação soberana, capaz de promover o progresso equânime,
com justiça social.
O falso argumento de qLie o pagamento de
mensalidades dotaria as universidades públicas de
condições de auto-sustentação não tem COIlSistêneia. Segundo o Reitor José Martins Filho, Presidente
do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, mais de 40% dos alunos de graduação da Unicamp não poderiam custear seus estudos. Isso representaria apenas 15% do orçamento daquela instituição. Se é assim com universidade localizada em
uma região com a mais alta rendi! per C8Pita do
País, que dirá com as demais que não têm esse privilégio.
Minguar recursos para as universidades é também praticar crime contra a saúde pública. Os hospitais universitários, que consomem cerca de um terço
do orçamento de cada instituição, transformaram-s,
de hospitais-escola, na única tábua de salvação para
milhares de pacientes que não têm como custear
tratamento de saúde.
Que país FHC espera construir, ao pennitir que
se calTf:'iem recursos para pagar juros de uma dívida
criminosa numa soma muito superior aos recursos
aplicados na educação? Por que nível de cidadania
FHC está pugnando, ao assistir impassível 80 pagamento de miseráveis salários aos professores de todos os níveis, chegando a remunerar o professor
universitário à base de R$317,OO, por uma jornada
de vinte horas semanais? Até quando, S'- e SIS.
Deputados, se vai silenciar ante a aplicação de fnfimos 2,5% do PIB gastos com a educação, enquanto
países de renda per capita semethante a nossa
chegam a investir três vezes mais?
Portanto, S" e Srs. Deputados, não podemos
olvidar as justas demandas dos servidores e prafessares universitários. A paralisação das universidades
não é uma aventura. É, sim, uma forma de denunciar a toda a sociedade a jogatina que se faz com o
futuro deste País.
No Japão, é o professor o profissional melhor
remunerado. É o professor o único profissional a
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quem o Imperador faz reverência. A educação naquele país tem um valor simbólico muito forte. Foi
através dela que o Japão conseguiu vencer inúmeras dificuldades e transfonnar-se na segunda potência econômica mundial. Como cidadão, filho de pais
humildes, que jamais teriam condições de me manter estudando até o curso universitário, não fosse a
escola pública, empresto minha sincera e detenninada solidariedade aos trabalhadores da educação,
principalmente aos servidores e professores universitários que encetam mais essa batalha em favor da
cidadania e da autonomia nacional.
Era o que tinha a dizer.
O SR. UARÇAL FILHO (PSOB - MS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Ex- que
autorize o registro nos Anais d8 Casa e detennine a
divulgação no programa A Voz do Brasil da liberação
da primeira parcela, no valor de 352 mil reais, para a
retomada das obras da Santa Casa de Dourados.
Essa é uma luta nossa, desde que aqui chegamos,
finalmente coroada de êxito. As obras da Santa
Casa de Dourados serão brevemente retomadas.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - Df.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srU e SIS. Deputados, quando se combateu nesta
Casa a criação do Proer, fomos todos unânimes em
dizer que o Governo estava despejando mais e mais
recursos nesse poço sem fundo que sãà os cofres
dos senhores banqueiros. Nem entendíamos como,
d"tante da comprovada carência de recursos exibida
pelo Tesouro Nacional, foi possível descobrir, num
recanto qualquer desse Tesouro, os tantos bilhões mais de trinta! - de reais ali desperdiçados.
Correram as autoridades financeiras e os áulicos palacianos na tentativa de desfazer o que chamavam de -equívocos-, com a primeira e mais infantil das justificativas, a de que o dinheil'Q'não seria do
Governo, porque sairia de dentro do próprio sistema
financeiro.
Pura balela! Os J'9CUrsos utilizados pelo
PROER decorriam dos depósitos compulsórios a
que os bancos estão obrigados a fazer no Sacen. E
de onde saem esses compulsórios? Das contas correntes que o cidadão faz na rede bancária, sobre as
quais o Banco Central define detenninado percentual para montar os compulsórios.
Apanhados nesse flagrante pouco confortável,
partiram para outra desculpa, com uma argumentação até mais sólida, tivesse ela por base alguma
sustentação fática. No caso, as mesmas autoridades
passaram a afinnar que tudo não passava de -empréstimos- feitos pelo Govemo aos bancos falidos -
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falidos e fllludados, diga-se a bem da verdade - palll
que se recompusessem, pudessem ser adquiridos e,
depois, pagar ao Banco Central aqueles bilhões e bilhões recebidos.
Uma argumentação assim poderia nos obrigar
ao silêncio. Teríamos uma situação de crise, e de
crise delicada, pois, confonne afirmavam os do Govemo, estava em risco todo o Sistema Financeiro
Nacional, ameaçado de queblll generalizada, o que,
convenhamos, seria uma tragédia para o País.
Sucede que tudo não passou de mais um engodo. Desde novembro de 1996 - portanto, há ano e
meio - venceu-se débito de quase 5 bilhões de reais
do Banco Nacional frente ao Proar e o calote aí está,
em números assombrosos, como assombrosa e irresponsável foi a atitude do Governo de jogar esse
wltoso montante numa empresa falida à base de
imensas fraudes. Do seu lado, o adquirente do Econôlnico, o Excet, começa a perder o fôlego, apresentando prejuízos elevados no balanço de dezembro
do ano passado. E, último, mas não menos importante, o Bamerindus, outro ás dessa diabólica trilogia, deixa de pagar mais 1 bilhão de reais ao Ba-

can. .
A situação chegou a tal nível que o Ministério
Público, seguramente senhor de informações MO
dadas a público, eis que transparência e cristalinidade são palavras riscadas do dicionário que rege as
relações entre o Bacen e nosso sistema financEJiro,
esse Ministério denunciou a diretoria do Banco Centrai por improbidade.
Improbidade, Sr. Presidente! P8Ill nós se (:00ga, afinal, àquele ponto decisivo em que se há de
definir, por inteiro, essas e tantas responsabilidades.
NAo poucas vezes, desta tribuna, temos denunciado
a complacência com que o Bacen se comporta frente a um sistema, o financeiro, que setransfonnou
num estado dentro do Estado, gozando, na prá1lica,
de uma extraterritorialidade incompatível com os
princrpios democráticos que devem - pelo menos devem - reger nosso Pars e, dentro dele, a ação.governamentaf, enquanto governo representativo da vontade popular, vontade expressa emurnasdemocráticas espalhadas País afora
Falávamos, então, em indiferença e desídia,
sabramos que o órgão fiscalizador do sistema, o próprio Bacen, nada fiscalizava, ou deixava simplesmente agir, assim como já nos disse por escrito certa vez, a chamada mão invisível do mercado. E C:tSS8
mão. invisível, de fato, saiu agindo, arrombando CO"
fres públicos, desencaminhando somas wltosas
para o exterior, sem que o BACEN pudesse ao meo
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nos se dizer apercebido do que ocorria. Mas o sabia;
sabia-o, sim. E tanto sabia que o Ministério Público o
acusa, por sua diretoria, de improbidade.
Improbidade, Sr. Presidente. Pennita-me rapetiro improbidade! Mas é o instante em que somos assaltados pela dúvida, a mesma que se implanta de
pronto, nos colllÇões e mentes de nossa cidadania:
e a impunidade?
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade palll
encaminhar a V. ex- requerimento de informação e
projeto de lei que tlllta da necessidade de se incluir
as licitações públicas na Internet palll se promover a
necessária transparência nas contas do Govemo.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa
acolhe o requerimento e o projeto de V. ex- e determina o prosseguimento regimental.
O SR. JOSÉ COIMBRA (PTB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, s,M e Srs.
Deputados, o jornal Folha de S.PauIo, em ampla e
pormenorizada reportagem, trouxe ao conhecimento
da opinião pública os bastidores das salas de bingo,
com todas as suas mazelas, fraudes e irregularidadas praticadas ao arrepio da legislação que o regulamenta.
Os bingos - jogos de azar como são - foram
criados como segmento econômico capaz de pennitir arrecadação de impostos e manutenção de clubes
de futebol.
Logo se tomaram alvo· de denúncias por não
estarem cumprindo as leis e ferirem as finalidades
que justificaram a sua criação.
E deram motivo à instalação de uma CP! aqui
na Câmara dos Deputados. Depois de todo o estardalhaço que geralmente provocam as CPf, tudo parece.que caiu no vazio. Até as denúncias de envoJvime,nto de Partamentares não tenninaram nas punições reclamadas.
Não entro, Sr. Presidente e Srs. Deputados, no
mérito dessas conseqüências. Apenas me refiro ao
funcionamento dessas casas de jogo de azar, .que
continuam com suas portas abertas, sem que cumpram· as leis, ao contrário, funcionam praticando toda
a sorte de irregularidades, "segundo prova e comprova o jornal Folha de S.Paulo.
.
Outros Parlamentares, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, antecederam-me nesta ~ribuna trazendo
para o debate deste plenário o problema dos bingos,
depois das denúncias da imprensa.
Minha posição - além de hipotecar meu apoio
aos que levantaram a questão - é de que se vejam
os bingos não só como um mal à sociedade em geraI, mas principalmente como um veneno novo, des-
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conhecido mesmo, capaz de destruir econ6inIca e
moralmente qualquer pessoa, por mais previdente
que seja.
As denúncias de irregularidades são numerosas: sonegação de Imposto de Renda, número de
cartelas divulgado menor do que o vendido, contabiIidade paralela, valor do prêmio pago inferior ao que
tem direito o apostador e todo um esquema de fraudas que justificaria o seu fechamento.
Não bastasse isso, os bingos precisam ser
examinados também à luz da saúde dos seus freqüentadores.
É para esse aspecto que chamo a atenção
desta
pois, na condição de médico, preocupame o que revela o jomaI FoIM de S.Paulo, ou seja,
a freqOência aos bingos vicia o cidadão, que passa a
ser uma vitima dos seus males, tanto na questão
econOmica corno na dependência do jogo.
Depois de vinte dias e após cerca de mil partidas, o jogador passa até a sonhar com os atraentes

casa,

salões de jogos.
A obsessão pelos prêmios, atrativos ou não,
provoca a permanência na casa. O jogador sempre
diz para si mesmo que vai fICar apenas mais uma
partida. Quando olha para o relógio, surpreende-se,
pois as horas passaram e ele ali continua, sem coragem de ir embora.
Depois de duas semanas, já se sente como o
famoso personagem criado por Dostoievski que se
afunda no jogo num drama terrível de um doente.
O dinheiro some do bolso, levando a vitima a
problemas financeiros desastrosos. O paciente já
não consegue mais se livrar do vício de jogar.
Necessário se faz, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que as autoridades do Ministério da Saúde tomem conhecimento desta revelação e providenciem
medidas para coibir mais esse mal que agrava o estado físico e mental dos brasileiros.
O SR. CARLOS CARDINAL (POT - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
e
Srs. Deputados, mais grave, muito mais grave do
que o desemprego em si é a tentativa do Governo
de ludibriar a opinião pública com uma argumentação esdrúxula que ofende a inteligência dos brasileiros. A rigor, o reconhecimento do desemprego só é
tolerado pela equipe econômica. Sua determinação
é continuar reduzindo a atividade econômi~ mantendo juros escorchantes, câmbio sobrevalorizado,
alimentando, portanto, a recessão e o desemprego

s.-

emmassa.
No caso da agricultura, fica bem visível o caráter deste Governo. UsOU a atividade NraI"eomo ân-
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cora para sustentar os baixos níveis de lhfIação durante mais de dois anos e agora finge que o setor
não mais existe. Os desempregados por conta da recessão no campo sumiram como se fosse por aocanto.
Segundo a Confederação Nacional da Agricultura - CNA, só no Centro-Sut a redução de ánNl de
plantio durante o Plano Real foi de 2,4 milhões de
hectares. O dado se refere às culturas de arroz, aigodão, feijão, milho e soja. Considerando o 8f11)reQO
de um trabalhador a cada cinco hectares, temos
mais de 800 mil desempregados só na região do
País em que a agricultura mostra - ou mostrava sua maior pujança.
Na safra que será colhida neste primeiro semestre do ano, apenas no centro-Sul já foram desempregados mais de 100 mil trabaIhadoIes, considerando uma redução de ánNl de mais de 300 mil

hectares.
Para os mentores do Plano Real não há a menor importância o que tenha acontecido com todo
esse contingente de trabalhadores Nrais. Muitos aogrossaram os acampamentos do MST e outros simplesmente foram tragados pela miséria da periferia
das grandes cidades. Lamentavelmente, o Professor
Darci Ri:Jeiro tinha razão: -este é um País de gastar
gente-.
Mas o capítulo do emprego revela bem a falta
de visão social deste Governo e a levi8ndade com
que trata do assunto. Vejamos algumas de suas
mentiras oficiais, repetidas sem o menor pudor.
A retomada do emprego só se daria em agesto, segundo manchete publicada no Jornal do
.... edição de 14 de março de 1998. A explicaçio é
de que no dois primeiros trimestres o crescimento do
País seria negativo, mas a partir de agosto o Pia
pode vir a crescer 4%, o que daria uma média de

ar.

2%.

Mentira. Crescendo apenas 2%, o giro do Pia
não contempla sequer o crescimento da Populaçio
Economicamente Ativa - PEA, que tem sido de
2,5%. Ou seja, são Rldis de 2 milhões de novos trabalhadores que anualmente tentam ingressar no
mercado formal de trabalho.
Para começar a atender esta demanda, o crescimento teria de ser superior a 6% ao ano. Este índice só foi alcançado, nesta década neoIiberaJ de Cal10rlltamarIFHC, em 1994. Depois disso. por conta
das altas taxas de juros, do cAmbio sobrevalorizado
e da evasão de divisas, a economia nacionat rolou
ladeira abaixo: entre 1995 e 1997, o Pia girou em
torno de 3,5%.
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O índice de desemprego, medido pela Fundação Seade e Dieese, 17,2% na Grande São Paulo,
ou pelo IBGE, 7,8% nas cinco Regiões Metropolitanas do País, está baseado apenas na PEA: não se
fala do subemprego, nem do -desemprego por in8l:trção", calculado em 30% em estudo coordenado pelo
professor da Unicarnp, Márcio Prochmann. .
Nem se fala no chamado -desemprego por elesalento-, que é aquele em que o guardador de carro,
por exemplo, cresce fazendo isto e só fará isso até
morrer. Para este pária, o sociólogo FHC já realizou
seu juízo final: -Alguns tem de entender que não haverá lugar para todos•••Para um Presidente da República que chega
ao despudor de dizer que -a sensação de desempl"ego é maior do que o desemprego-, é fácil tripudiar
sobre a tragédia pessoal de milhões de brasileiros.
Nem lhe custa mentir uma vez mais dizendo que a
causa do desemprego em nosso País é o era.h

asiático.
Mas as mentiras oficiais, ecoadas pelos ditos
grandes jornais, se sofisticam cada dia mais. -O deS9I11>rego é estrutural ou tecnológico-. É o tipo de
argumento que é lançado para a opinião pública
como uma fatalidade, uma obra do destino da qual
não se pode fugir. Afinal, o salto da mecanização
para $i automação é a quinta-essência da rnodemidada.
Mentira. Os dados do próprio IBGE cIernonstram que o desemprego bate em todas as áreas,
muito mais forte até na agricultura e na construção
civil, onde as novas tecnologias pouco afetam o
modo de trabalho.
Mas l.'"'"1él mentira cínica é cuidadosamente preparacIa pelos neoIiberais do Planalto, é a de que o
desemprego é um -resíduo- da política de combate à
inflação. Este seria o preço inexorável a pagar pela
estabilidade. Até alguns economistas da Oposição
acham esta tese aceitável. O que eles não COf1ISeguem responder é -que estabilidade é esta que destruiu o parque produtivo e produziu a recessão?A palavra desenvolvimento, como fonte única
de estabilidade, sumiu do dicionário dessa gente.
Retemperada pelo ide6Iogo do confISCO da
poupança, Antonio Kandir, uma outra mentira oficia'
vem travestida de -crise da empregabilidade-. Ou
seja, o trabalhador terá de procurar se adaptar às
novas exigências do mercado. (E lá vai o classe média baixa comprar mais um pacote de curso de inJform4tica e inglês para o filho). Malan e Kandir, então,
jogam com o discurso da educação, como a panacéia. Mesmo que seus gurus do FMI tenham bem
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claro que qualquer -revolução- educacional só dará
mínimos resultados ao longo de pelo menos cinco
décadas.
O discurso da educação não é menos ardiloso
do que a criação do sonho da microiniciativa, que
custa desde 1996 mais de 200 milhões de reais da
verba de marketing do Sebrae. Naquele ano, a TV
Globo fez o que pode: inventou o milionário do cachorro-quente e outras acrobacias fantásticas. Não
adiantou: 98% dos pequenos negócios quebraram
naquele mesmo ano.
Foram os sonhos, as últimas economias. A miragem da moeda estável só tem sido alcançada pela
especulação financeira pelos portadores dos títulos
públicos. Certamente com os juros praticados pelo
Governo nem o narcotráfico foi tão rendoso quanto
foi para os seis ou sete banqueiros que detêm mais
de 80% dos títulos da dívida púbfica.
Esta é a verdadeira natureza do Plano Real,
como de qualquer outro plano inspirado pela alquimia dos tecnocratas do FMI acumpliciados com os
entreguistas de plantão de hoje e de ontem. Quando
se trata de cidadãos comuns já não se cria mais a figura do excluído. O chamado exército de reserva do
grande capital agora se tomou supérfluo. Talvez isso
explique porque o IBGE não faz mais pesquisa além
das cinco regiões metropolitanas.
Já Presidente da Repúbfica, mas falando como
sociólogo, Fernando Henrique Cardoso já havia profetizado: -Muitos ficarão de fora. No processo de glo.
balização não haverá lugar para todos-. E dizer que
o País gastou montanhas de dinheiro para financiar
os estudos -humanistas- deste homem que hoje
nega o mais simples e nobre sentimento de sol idariedada humana.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSé GENOrNO (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a
nos termos regimentais, a transcrição nos Anais da
Câmara dos Deputados de uma série de reportagens publicadas no jornal O Globo. Essa série c0maçou a ser publicada no dia 5 da abril e se estendeu até 9 de abril, e é assinada pelo jornalista
Amaury Ribeiro Júnior.
.
Essas reportagens sobre os temPos da ditadura têm sua importância histórica no sentido humanista e não revanchista, como também no sentido da investigação feita pelo jornalista e divulgada pelo jornal O Globo. Trata-se de documento histórico, irnportante para o conhecimento da Casa.
REPORTAGENS A QUE SE REFERE O ORA-

v. ex-,

DOR:
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SEGREDOS DA DITADURA NO
BAÚ DO GENERAL

AtqUivos de Bandeira, ex-eomandante
do 111 Exército, mostram que líderes de esquerda foram mortos na tortura, e não em
combate.
Recife e Mulungu (PB). Escondido numa sala
escura de uma fazenda secular no interior da Parafba, o arquivo secreto do General Antônio Bandeira,
de 82 anos - comandante das tropas do Exército na
1- e na ~ campanhas do Araguaia (ver ao lado) e o
todo poderoso comandante do 111 Exército na época
da ditadura - dava a impressão de que há muito
tempo não era tocado.
- Pegue o que você quiser. Vou sair para não
interferir no trabalho. Você deve saber o que é importante - disse a filha do general. Márcia Bandeira,
retirando-se da. sala.
Empoeirado, o baú pniteado jazia perto de
uma estante cheia de fotos e condecorações. Quando o velho cadeado se abriu, revelou-se ao globo um
verdadeiro tesouro histórico: um volume de cem páginas, intitulado "Capftulo 5INeutralização de aparelhos (Operação em Áreas Urbanas)-, uma espécie
de cartilha amplamente utilizada pelos agentes do
DOI-eodi e peJa Operação Bandeirantes e cujo conteúdo prova, por meio dos exemplos didáticos das
capturas, que o dirigente do PCdo8 Carlos Danieli e
o Uder da Aliança Ubertadora Nacional (ALN), Joaquim Câmara Ferreira, o ToIedo, não morreram em
combate, como sustentam até hoje os militares.
Num outro documento, escondido em meio a
fotos e jornais velhos, mais revelações: a existência
de múltiplos focos de guerilha na região de Imperatriz (MA), criados por organizações sem ligação com
o PCdoB, e uma operação jamais revelada, a Mesopotâmia (comandada pessoalmente pelo General
Bandeira), que poria fim a estes focos um ano antes
da deflagração da Guerilha do Araguaia, em 1971.
General hoie está doente. deagostoso
No fundo do baú, documentos ajudam a esclarecer episódios como o chamado -Massacre da
Lapa- fi o periodo de transição do regime militar para
o civil, mostrando, por exemplo, a fúria dos quartéis
contra o projeto de distensão do Presidente Ernesto
Geisel.
- É um material digno de ser publicado num livro, pois esclarece episódios negros da história brasileira - disse o historiador da Universidade de São
Paulo (USP) Clóvis Moura, após examinar os docu-

mentos.

i

Abril de 1998

- é um fato inédito na História do BrasH, já que
é a primeira vez que a famí1ia de um oficial, um general de quatro estrelas, abre seus arquivos. Espero
que o exemplo incentive o Governo a fazer o mesmo,. assumindo essa responsabilidade, que é sua comentou, eufórica, a representante dos famirlares
na Comissão de Presos e Desaparecidos PoIfticos
do Ministério da Justiça, Susana Usboa.
A chave do baú foi entregue pela empresária e
advogada Márcia Bandeira, de 55 anos, filha do general, depois de quase um mês de contatos. Segundo Márcia, antes de morrer, sua mãe, dona Léa, delegou-lhe a tarefa de divulgar seu conteúdo. O encontro com o general, que hoje sofre longos Japsos
de memória, só aconteceu no dia seguinte, num restaurante de Márcia, em Recife. Acompanhado de
Xuxo, um poodle branco que pertencia à sua falecida esposa, Bandeira mostrou-se desgostoso do passado.
- São episódios tristes, em que morreram vários brasileiros dos dois lados - disse ele.
Após a morte de dona léa, conta Márcia, o general desligou-se da vida, perdeu o intefesse por
tudo. Andando com dificuldade, ele está longe de ter
o mesmo vigor das décadas de 60 a 80. quando c0mandou as tropas do Exéreito na Gueritha do Araguaia como chefe do Comando Militar do Planalto e,
depois, o 111 Exército (Paraná, santa Catarina e Rio
Grande do Sul), controlando um efetivo de 66% das
tropas nacionais. Bandeira, que sempre negou ter
um arquivo, desconversou:
- São relatórios pessoais. Os documentos oficiais, entre eles os depoimentos dos presos potfticos, estão em Brasflia.
Filha: tortu.... 1lC:OIãciam fora . . quMtéis
Márcia, por sua vez, garante que sua intenção,
com a divulgação dos arquivos, é contribuir com os
familiares de presos polfticos e com a I;tistória. Mesmo sem ter tido o cuidado de analisar o material.
sustentava. que os casos de tortura aconteciam fora
dos quartéis, sem o conhecimento de seu pai.
Um arsenal de acusações, no entanto, pesa
sobre o general: o padre Alfpio de Freitas, por exemplo, que integrava o Partido Revolucionário dos Trabalhadores (PRT) em 70, acusou-o de ser conivente
com a tortura e de ter comandado pessoalmente
uma sessão de maus-tratos em Brasflia, enquanto o
Deputado Genival Tourinho (PDT-MG) sustenta que
ele comandou os atentados a bancas de jornais, a
chamada Operação Cristal, destinada a minar a.distensão polftica de Geiset. Bandeira é também acusa-
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do no projeto Brasil Nunca Mais de ser conivente

com a tortura praticada por seus subordinados.
As negociações com Márcia Bandeira foram fechadas no fim de fevereiro. Após consultar a famflia,
a empresária fez somente uma exigência para que o
material fosse publicado.
- Quero que a carta do Maurício Grabois seja
publicada (ela será publicada como parte da reportagem da edição de terça-feira). É uma carta fria, em
que ele parece não se sensibilizar com a morte dos
companheiros - diz Márcia.
De posse do material, a equipe do jomall O
Globo, durante dois meses, percorreu dez estados.
O trabalho resultou em mais de 50 entrevistas e na
aquisição de documentos inéditos, encontrados nos
arquivos dos Deops e da Universidade de Campi-

nas.
A descoberta do baú do Generaf Bandeira é o
ponto de partida para a reconstituição de uma parte
da História do País, que O Globo, após juntar as peças de vários episódios, começa a contar numa série
de reportagens a partir de hoje.
CARTILHA DO DOI-CODI
DERRUBA A VERSÃO OFICIAL

ToIBdo e Danieli, dirigentes da ALN e
do PCdoIJ dados como mortos em combate
com policiais, na verdade foram presos.
Recife e São Paulo. AD examinar as cem páginas da cartilha do DOt-Codi encontrada no balÍl do
General Antônio Bandieta, O Globo chegou à prova
aguardada por mais de duas décadas por uma geração de militantes de esquerda: os dirigentes do
PCd08, carlos Daniei, e da Ação libertadora N8ICionaI (ALN). Joaquim Câmara Ferreira. o Tolado, não
morreram em combate. A versão de que morreram
ao apresentar resistência à prisão, sustentada até
hoje pelos militares" vai por água abaixo nas páginas
176 e 204 da cartilha -Capítulo 5/Neutralização de
aparelhos {Opemçáo em Áreas Urbanas}-, em que é
evidenciado que os dois foram capturados com vida
pelos agentes dO DOt-Codi.
- É a prova oficial de que Danieli foi levado
para o DOt-Codi e assassinado depois de submetido
a sessões de tortura - diz Maria Amélia Teles, capturada na mesma operação junto com seu marido,
César Teles.
Ocupando uma Perua DKW, o casal acabara
de deixar Danieli numa parada de ônibus, onde o dirigente tinha um -ponto· (encontro) com um -militante do Estado da Guanabara- (não identifteado nc. d0cumento). Este militante, preso dias antes, na vania-
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de serviria de isca para atrair o dirigente do PCdoB.
Danieli foi preso quando caminhava em sua direção
ao mesmo tempo em que, perto dali, o casal Teles
era capturado, cornq,descreve a cartilha:
-Enquanto alguns agentes observaram Danieli
(...) foi dada a ordem para que uma viatura interceptasse (•••) o casal Teles. Todos foram presos ao
mesmo tempo.A morte de Danieli foi comunicada dias depois
numa nota oficial e num depoimento do Major Carlos
Brilhante, então diretor do DOI-eodi, relatando que o
dirigente do PCd08 morreu quando tentava reagir à
ordem de prisão. O General Rodrigo Otávio, numa
decisão solitária, chegou a pedir a apuração da morte de Danieli no DOI-eodi, baseado no testemunho
do casal Teles. Mas o pedido foi recusado pelo Superior Tribunal Militar, que acolheu a versão do DOICodi.
Comp8nhelros voltam ao
-quedaJá a captura de Toledo, que assumiu o comando da ALN após a morte de Carlos Marighe1a e que
era na época o homem mais procurado da organização é citada na página 176.
-Ao ser preso, ToIedo tinha mudado inteiramente os seus caracteres individuais e estava com
uma fisionomia bem diferente:
De volta ao locaJ 26 anos depois, Maria AméIia
e César Teles, emocionados, tentaram reconstituir a

local.

operação.

•

- Caímos aqui perto - Calculou Maria Amélia.
- Não, eu acho que é mais acima - disse Césaro

Não houve acordo quanto ao local exato, mas
César e Amélia concluíram que o tráfego da rua mudou de direção, deixando o ponto de ônibus onde
Danieli foi preso praticamente sem utilidade.
As páginas da cartilha são recheadas de dezenas de outros episódios dramáticos, como o que
ocorreu em junho de 72 na Rua Cuiabá, na Mooca,
zona leste, quando agentes do DOI-Codi receberam
informações de que quatro militantes da ALN aInloçavam no restaurante Varels. O cerco, que contou
com 12 agentes, acabou levando à morte três deles,
atingidos por rajadas de metralhadoras na saída do
restaurante, durante tiroteio.
Traumatizado até hoje, moradores do bairro
nãp conseguem esquecer o que testemunharam e
vêem fantasmas. Procurados pelo jornal O Globo,
quase todos preferiram seguir, décadas depois, a lei
do silêncio, por ainda temer represálias da policia e
dos guerrilheiros.
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O borracheiro Elias Isber, de 79 anos foi um
dos poucos que conseguiu superar o medo. Segundo ele, os'guefril.fieiros não tiveram qualquer chance
de reagir, pois havia policiais por todos os lados.
- A primeira a ser atingida foi a guerilheira, que
teve sua cabeça estourada por rajadas de metralhadoras quando tentava entrar no carro estacionado
em frente à casa - relembra.
No dia seguinte, conta IsOOr, o dono do restaurante, Manuel Henrique de Oliveira, assumia a delação e contava a todos, orgulhoso, a proeza de 'er
acabado com os terroristas-. A vingança viria três
meses depois: ao retomar de uma viagem a Portugal, Manuel era assassinado quando abria a porta
do restaurante. Os militantes da ALN assumiram o
ato com uma pichação. O ex-chefe do comando militar da ALN, Carlos Eugênio Paz, o Clemente, confirma.
- Só não participei da execução porque estava
em Cuba - disse ao O Globo.
Algumas operações são narradas pela cartilha
em ritmo de thriller e com finais surpreendentes. É o
caso da captura de José Roberto Arantes de Almeida, do Movimento de Ubertação Popular (MoIipo),
em ... de novembro de 71 na Rua Cervantes, na Vila
Prudente, em São Paulo. Ele tinha acabado de voltar
de Cuba, onde cumpriria treinamento militar. Munidos de metralha(k>ras, granadas e espingardas calibre 12, dez agentes do DOI-Codi conseguem finalmente localizar o -aparelho- da organização. Os
agentes, que chegam em três carros, cercam a
casa. e o chefe de operação pede atenção redobrada. Há informações de que entre os militantes dentro
do -aparelho- está Arantes.
Os agentes toImm posição: quatro na porta da
frente, quatro nos fundos e dois nas laterais, dando
cobertura. Um agente tenta arrombar a porta da
frente, mas não consegue. Outro força a porta de
trás e é ferido com um tiro. Rajadas de metralhadora
são disparadas contra os policiais pelas janelas da
sala, da cozinha e de um dos quartos. Os agentes
concluem que deve haver no mfnimo quatro militantes dentro da casa. Dois agentes finalmente conseguem chegar até a janela, lançando bombas de gás
lacrimogêneo e granadas, sem resultado. O chefe da
operação determina que os agentes que estão na
cobertura passem a disparar contra as janelas de
onde saem os disparos e que os demais arrombem
a porta a tiros. A nova tática dá certo. Após alguns
SdQundos, faz-se um profundo silêncio no interior do
aparelho. Os agentes entram na casa e encontram
morto apenas Arantes. A cartilha conclui:
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-O guerilheiro colocou uma anna em cada janela e ele mesmo as manejava para dar a impressão
de que havia mais gente.A TRAJETÓRIA DE BANDEIRA
NOS ANOS DE CHUMBO
General acusado de ~ncia com tortura
teve sua carreira marcada porpo1émicas.
Recife. Quando em dezembro de 1980 foi
transferido para a reserva, depois de 12 anos no generalato, o General Antônio Bandeira deixou inimigos implacáveis e admiradores ferverosos no exército. Ferrenho anticomunista, encerrou a carreira em
Porto Alegre, no comando do 111 Exército. A fim de
homenagear o ex-comandante do Exercito na Guerrilha do Araguaia, o Alto Comando do Planalto, depois de 14 anos, resolveu transferir, naquele ano, a
reunião anual da cúpula militar de Brasília para Porto
Alegre. A homenagem foi também um desagravo.
Durante todo o ano de &l, o general ocupara as páginas dos principais jornais, envolvido numa polêmica com o Deputado Genival Tourinho (PDT - MG),
que o acusava de comandar atentados a bancas de
jornais.
Ao veriflC8f' que Tourinho se recusara a apresentar as provas da chamada Operação Cristal,
Bandeira exigiu que o Ministro do Exército, Walter
Pires, entrasse com processo criminal contra o deputado, desafiando Tourinho a abrir mão dà imunidade partamentar. As acusações contra Bandeira nunca foram provadas pelo deputado e acabaram resultando na sua cassação.
Um ano antes, no fim de 79, outra polêmica envolvendo Bandeira já tinha chegado à mfdia. Desta
vez era o ex-padre Alfpio de Freitas que o acusava
de ser conivente com a tortura. Preso em 18 de maio
de 70, no Rio, sob a acusação de ter fundado o Partido Revolucionário dos Trabalhadores (PRT), Alfpio
acusou Bandeira de ter comandado pessoalmente
uma sessão de tortura em Brasflia.
- Apesar de estar com olhos vendados, rec0nheci durante o interrogatório a voz de Bandeira,
que usava um cão para me amedrontar. Após tirar o
capuz, pude ver o general pessoalmente - ãlSSe Alípio.
Ugado durante toda a sua carreira ao Serviço
de Informação, Bandeira guarda em seu baú o dossiê sobre as polêmicas em que seu nome esteve envolvido. O dossiê inclui~ por exemplo, um levantamento detalhado sobre toda a vida de Tourinho e de
seus acusadores e registros das manifestações de
apoio ao general na época da polêmica com o deputado. Como um cartão do então Deputado Edson Lo-
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bão (PFL - MA) a Bandeira e um ato de desagravo
a0 general aprovado pela Assembléia Legislativa da
Parafba.
-Prezado, estou encaminhando ao seu conhecimento o discurso que pronunciei hoje na Câmal'a
defendendo os ilustres comandantes do 11 e do
Exército. Peço-lhe a gentileza de recomendar-me a
dona Léa (mulher do general). Saudações-, escreveu o hoje Senador Lobão no cartão.
General foi quem alertou Médici para o Araguaia
As polêmicas com Tourinho e com Alípio foram
apenas detalhes na carreira de Bandeira. O general
começou a ganhar notoriedade e inimigos quando,
na condição de tenente-coronel, comandou o movimentó militar de 64 no Nordeste.
O paraibano Bandeira é acusado no Projeto
Brasil Nunca Mais de ser conivente com a tortura
praticada por seus subordinados, os oficiais Hélio
lpiapina, Darcy Villoc e Ivan Ruy, contra militantes
de esquerda durante o regime militar. Nessa época
Bandeira e seus subordinados serviam na ~ Seção
do IV Exército, em Recife. Um dos episódios envolveu o ex-Deputado comunista Gregório Bezerra. Seminu e com uma corda amarrada no pescoço, Bezerra, já falecido, foi arrastado pelos três oficiais subordinados a Bandeira pelas ruas do Recife. Segundo o General Oswaldo Gomes, que representa os
militares na Comissão Especial de Presos e Desaparecidos Políticos, essa foi uma atitude isolada dos
comandados do General Bandeira na época.
Em abril de 72, após convencer o Presidente
Emffio Médici de que um foco de guerrilha estava
sendo instalado no Araguaia, Bandeira foi designado
para a região para comandar as tropas que enfrentaram os militantes do PCdoB. Lã permaneceu até
maio de 73, dois anos antes do ténnino da guerrilha,
sendo substituído pelo General Hugo de Abreu.
Ao deixar o Araguaia, Bandeira assumiu a dill'eção da Polícia Federal e, depois comandou a 4' Oivisão do Exército em Minas Gerais. Considerado linha
dura até por seus pares, Bandeira - que teve como
seu padrinho no Exército o amigo e ex-Presidente
Castello Branco - supreendeu a alta cúpula do exército ao tomar partido do Presidente Ernesto Geisel
no episódio da demissão do Ministro do Exército Silvio Frota.
Ao tomar conhecimento de sua demissão, 51'"
Frota telefonou para o então comandante da 4'
Divisão do Exército, em Belo Horizonte, pedindo
apoio para uma resistência. A resposta de Bandeira
foi imediata:

m

n,
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- General, isso é golpe. Entre as ordens do comandante supremo das Forças Annadas e as de um
ministro já demitido, fico com as do Presidente.
Este episódio foi confirmado pelo próprio Geisei em entrevista a historiadores da Fundação GetúIio Vargas, reunidas no livro -Geisel-.
Em 78 Bandeira envolveu-se outra polêmica ao
vetar o nome do Deputado Antônio Mariz ao Governo da Parafba, indicando para o cargo Tarcísio Burity.
Apesar da carreira tumultuada, Bandeira viveu
sua última semana na ativa com moderação. Na
condição de comandante do 11I Exército, convenceu
o secretário da Fazenda e Educação do Rio Grande
do Sul a assinar um acordo que poria fim à greve de
cem mil professores da rede pública do estado. O
acordo acabou sendo vetado pelo Governador Amaral de Souza Diante da intransigência do governador, Bandeira deslocou-se para o Palácio e avisou:
-Governador, o senhor vai acabar perdendo dois secretários, se é que não vai acabar caindo mai3 gente
nesse Governo-. O Governo acabou aceitando imediatamente o acordo.
CORDAS, SIGILO E RIGOR,
AS REGRAS DA REPRESSÃO
cartilha do DOI-Codi sugere que, caso
confronto resultasse em feridos, só policiais
receberiam socorro médico imediato.

Recife e São Paulo. Embora não abordem diretamente a tortura, vários trechos da cartilha revelam,
nas entrelinhas, o uso de métodos ilegais e clandestinos durante o regime militar. Um deles, que faz parte de uma longa introdução com normas para neutralizar -aparelhos-, recomenda, por exemplo, que os
interrogatórios sejam -objetivos, visando, sem perda
de tempo, a esclarecer quais os contatos que o mesmo (militante) possuia • Em outra passagem, determina que, entre outros objetos, o agente carregue consigo óculos escuros, pintados de preto, -ajustados
ao rosto para impedir a visão de militante preso-, e
-uma corda grossa de dez metros-. Após o interrogatório, aconselha a cartilha, o agente não deve empregar o nome de -nenhum integrante da operaçãoe assiná-lo com -seu codinome no lugar do nome
verdadeiro-.
A hierarquização nas ações ele socorro após tiroteios !é minuciosa: segundo as $SCriÇões, os
agentes feridos mereciam -atendimento o mais rápido possfyeJ-,· enquanto os militantes feridos deveriam ser -mantidos sob guarda- e, de acordo com as
ordens recebidas, -ser evacuados-.
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O uso de militant~ presos como iscas era parte fundament81 das operações. Depois dos interroga;.,
tórios, descritos sempre como ·rigorosos·, os presos
eram obrigados a cobrir os ·pontos· dos companheiros, enquanto os agentes preparavam o bote.
Militantes que nio resistiram são citados
De acordo com a cartilha, esse método acabou
resultando na queda em série de boa parte dos militantes de organizações como o MOLIPO (Movimento de Ubertação Nacional). Presa em casa por um
agente, Márcia Aparecida do Amaral, a Lila, .após
intenso interrogatório·, ifonnou que tinha ·ponto·
com Artur Machado Scavone, o Beto, na Rua Tabapuã, conta um trecho do documento. A mesma Márcia foi usada na prisão de Mari Kamada e no assassinato de Frederico Eduardo Mayr, militantes do MoIipo, em 23 de fevereiro de 72 na Avenida Paulista.
- Neste episódio, ela tentou enganar os agentes, mesmo após ser torturada. Apesar disso, Mari
nunca se perdoou na cadeia por ter entregue os amigos, o que mostra a sua dignidade - lembra Maria
Amélia Teles, da Comissão dos Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos.
- As pessoas citadas não devem ser crucificadas por suas atitudes, já que foram demasiadamente
torturadas - diz ela.
A cartilha do DOI-Cedi dá exemplos ainda de
militantes que acabaram entregando -aparelhos- da
organização. Na página 186, consta, por exemplo,
que o militante da ALN Gilberto Thelmo Sidney Marques - que ficou conhecido por ter feito campanha
contra a Anistia na televisão - entregoU' ·aparelhona Alameda dos Guatás, onde morava com sua
companheira Eliana Potiguara, a Joana. Segundo a
cartilha, ao receber voz de prisão, a militante da ALN
tentou fugir, sendo fe~ a tiros e depois presa.
O Globo se deslocou para o ceará na tentativa
de encontrar Gilberto Th8lmo, mas não teve êxito.
Maria Aparecida e Mari Kamada também não foram
localizadas.
Toda ação de combate à guerilha, diz a cartilha, deveria ser planejada com antecedência, com
detalhes sobre as plantas dos ·aparelhos· e o fluxo
do trânsito nas redondezas. Em caso de invasão de
apartamentos, era recomendável usar como isca os
porteiros do prédio.
Tanto planejamento, no entanto, nem sempre
era suficiente para evitar tragédias. Muitas operações urbanas de caça a guerilheiros acabaram matando e ferindo moradores dos bairros de São Paulo e
causando grande tumulto. Na página 216 é retratada
a morte de um morador do Bairro de Tatuapé, o fun-
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cionário aposentado Napoleão Fefape Biscaldi e, na
232, os ferimentos causados numa crial'lÇ.8 de ape..
nas 2 anos, Irene Dias.
A HISTÓRIA OFICIAL
QUE VEM À TONA
Parentes de vítimas e até oficiais das Forças
Annadas defendem abertura dos arquivos da época
do regime militar
A divulgação dos documentos do baú do general Antônio Bandeira, iniciada ontem pelo GLOSO,
levou parentes de presos políticos e até mesmo oficiais das Forças Annadas a pedir que todos os arquivos secretos da época do regime militar sejam revelados.
Representante dos militares na Comissão de
Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério da
Justiça, o general Osvaldo Gomes defendeu a abertura dos arquivos das Forças Armadas, ·mas de forma gradual·, a fim de não despeI1ar atitudes revanchistas de militantes de esquerda.
Secretário de Bandeira na 4- Divisão do Exén:ito, em Juiz de Fora (MG), Gomes afirmou que o general nunca foi conivente com a tortura e defendeu
sua postura perante o regime militar.
- Somos profissionais. Temo que em caso de
novas guerrilhas não existam homens como Bandeira para combatê-Ias - disse Gomes.
M6rc1a diz que ofIcIaisllP6iMn decIaio
Gomes disse ainda que se não fosse a atitude
de Bandeira, de. apoiar o presidente Ernesto Geisel
no episódio da demissão do ministro do Exército, Sílvio Forta, o Brasil teria de enfrentar outro golpe militar.
Desde 6h, o telefone não parou de tocar na
casa da empresária Márcia Bandeira, filha do general, em Recife. Segundo ela, a maior parte dos telefonemas era de oficiais do Exército, apoiando sua
decisão de abrir o baú com arquivos do pai. O assunto será discutido numa reunião de oficiais do
Exército e ex-oflCiais do DOl-eodi (Departamento de
Operações Intemas - Comando Operacional de Defesa Interna) esta semana no Rio, segundo Márcia.
Ela recebeu telefonemas até mesmo de ex-guerriIheiros interessados nos documentos em seu poder.
- Acordei com a história entrando no meu
apartamento, pois resolvi ligar para a Márcia para
elogiar sua atitude de mulher de fibra e para ela me
ajudar a arrumar os documentos - disse Car10s Augusto Soares Lima, ex-mHitante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), que mora em
Copacabana.
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Mas a reação mais direta deverá ser da Comis-

são de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, que vai pressionar o presidente Fernando Henríque Cardoso a baixar uma lei que tome públicos; os
arquivos confidenciais da Aeronáutica, da Marinha,
do Exército e do DOI-Codi. Representante dos parentes na comissão do Ministério da Justiça, Susana
Usboa, disse que pedirá audiência ao presidente
ainda hoje.
- A divulgação dos documentos é a prova de
que, ao contrário do que os militares diziam, há muita coisa para ser revelada - disse.
Segundo Susana, se tivessem sido divulgadas
antes, muitas informações, como a cartilha do DOICodi, evitariam que os parentes tivessem que gastar
fortunas em exumações a fim de provar que ITKllrreram sob tortura. Susana disse que outras informações da cartilha, como a morte de militantes da AlN
(Ação Libertadora Nacional) na Rua João Moura, em
São Paulo, serão anexadas aos processos de pedido de indenização de parentes que tramitam na co-
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- Vi quando os agentes chegaram lá atrás dos
que chamavam de terroristas. Pensei que eles nos
procuravam, mas agora vejo que estavam atrás de
outras organizações - disse.
Genoíno lembrou que os fatos revelados pela
série de reportagens do Globo devem ser analisados como contribuição à História, e não como revanchismo.
Para o secretário Nacional de Direitos HumaJosé Gregori, as revelações feitas com a abartura do baú do general Antônio Bandeira servem
para -compor o quadro da história de uma fase que
o Brasil, felizmente, já superou-.
- Isso tudo é material para a história - afirmou.

nos,

MORTE NO RASTRO DA
OPERAÇÃO MESOPOTÂMIA

Coveiro marcou lugar onde militante foi
entenado,após ser morto num campo de futebol

missão.
Susana disse que os documentos revelam, por
exemplo, o assissínato, em São Paulo, de Yuri Xavier, Ana Maria Nacinovic e Marcos Nonato da Fonseca por agentes do DOI-Codi, mas a com~isão
nunca aceitou pagar indenização aos parentes, alegando falta de provas de que teriam sido mortos
pela repressão.
- Para provar que eles foram assassinados, os
parentes tiveram que gastar uma fábula de dinheiro
com a exumação dos corpos - disse.
Ao elogiar a atitude de Márcia, que é sua sobrinha, o general de reserva Tasso Vilar de Aquino, de
86 anos, defendeu ontem a abertura irrestrita dos arquvos secretos das Forças Armadas. Aquino, que
mora no Rio, disse que os excessos foram praticados somente pelo DOI-Codi e que os responsáveis
pelo órgão deveriam assumí-Ios publicamente. Para
o general, o Exército não tem do que se envergo-

nhar.
- Agimos para manter a ordem pública e a
tranqüilidade das famnias. Não temos vergonha do
passado. Os guerrilheiros, que cometeram crimes,
também devem assumí-Ios - disse.
Deputado afirma que fez viagem no tempo
O deputado José Genoíno (PT-SP), que participou da guerilha do PCdoB no Araguaia, contou
que, ao ler a reportagem, foi transportado no tempo
para um hotel em Xambioá e que só agora conseguiu entender a presença de policiais federais em 71
na região.

GUARAf (TO) Ao ser informado em 1973 por
um coveiro sobre o lugar onde estaria enterrado o
corpo de Jeová de Assis Gomes - militante do Molipo (Movimento de Ubertação Popular) morto pelas
tropas do general Antônio Bandeira após ter sido delatado por um companheiro preso - Francisco José
da Silva, o Chico cemitério, que conhecia o guerrilheiro, não pensou duas vezes: marcou com tijolos a
cova improvisada.
O esforço, para algum dia ajudar parentes a l0calizarem o corpo de Jeová, foi em vão: quando os
pais do guerrilheiro chegaram a Guaraí - na década
de 80, após a redernocratização - Chico cemitério
havia se mudado para um garimpo no Pará.
Os pais não conseguiram encontrar a cova do
filho apesar dos sinais deixado por Chico cemitério,
que só voltou à cidade no começo desta década.
- Fiquei impressionado, quando meu amigo
disse que os soldados do Exército jogaram o corpo e
pediram para enterrá-lo. Por isso marquei a cova
com tijolos - disse, voltando ao cemitério e apontando o local aproximado onde estaria o corpo, perto de
uma árvore.
A morte de Jeová é parte da história da Operação Mesopotâmia. A ação deflagrada pelo Exército
na região é uma das revelações encontradas no baú
do general Antônio Bandeira. A tarefa do Exército de
localizar o guerrilheiro foi facilitada pela ação de um
companheiro de Jeová, que, capturado, foi usado
como delator pelos militares.
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Execução de Jeová foi em campo de futeboi, durante jogo, e .uistida por um comerciante
- Os soldados chegaram, à paisana, com um
amigo de Jeová que tinha sido preso, que o apontou.
Foi horrível: um soldado chegou por trás do guemIheiro, disparando um tiro de fuzil numa de suas axiIas. Ao vê-lo caído no chão, completou a execução
com um tiro na cabeça - lembra o comerciante Luiz
Silva, morador da pequena cidade, às margens da
Belém-Brasília.
Luis tinha ido com a mulher assistir a um jogo
de futebol, onde Jeová estava quando foi executado
pelos militares.
A morte do guerrilheiro também é confirmada
pelo coronel Geraldo Navarro, antigo ajudante de ordens do general Bandeira. De acordo com a versão
do coronel, o guerrilheiro tentou reagir ao receber ordem de prisão, e não foi executado, como conta o
comerciante. Ele não se recorda do nome do militante que foi usado corno delator, que, segundo ele, estava preso em Brasília e foi levado a Guaraí.
Outro militar que serviu na região durante as
operações de combate à guerrilha, o sargento
Mayná, ex-secretário de Antônio Bandeira, atualmente morando em Recife, lembra que os oficiais
pintaram de vermelho o cabelo do militante usado
como delator para ele não ser reconhecido por Jeová quando se aproximasse do campo para apontar o
guerrilheiro.
- Não me lembro do nome do preso. Sei que
era um baixinho cearense, que passou para o nosso
lado. Acho que o Bandeira até arrumou um emprego
para ele·- diz o sargento.
ARQUIVO SECRETO REESCREVE
A HISTÓRIA DO ARAGUAIA
Relatório revela detalhes que Forças Armadas
omitiram, como a morte do militante Idalísio: oficialmente, não haveria provas
RECIFE. Um minucioso relatório encontrado
pelo Globo nos arquivos pessoais do ex-comandante do 111 Exército general Antônio Bandeira, assinado
por ele e seus subordinados, revela detalhes até
hoje desconh'ecidos sobre a 11 e a 21 campanha do
, Exército de combate à Guerrilha do Araguaia (Operação Papagaio) comandadas pelo general. O docu~rito deixa clara a diferença de forças e derruba
versões até hoje aceitas sobre lugares, datas e números dê· baixas de ambos os lados. Segundo o reIatório, o número de soldados e oficiais enviados ao
Araguaia é muito menor do que se pensava - 3.202
(historiadores chegaram a registrar 15 mil) - mas
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grande se comparado com o número'de guerrilheiros: 69, Por outro lado, as baixas do Exército resumiram-se, de acordo com o documento interno, às
mortes do cabo Rosa e do sargento Mário Abrahim
da Silva e há dois feridos, enquanto relatos do
PCdoB e de livros sobre o assunto falam em dezenas de mortos em combate com guerrilheiros camandados por Osvaldo Oriando, o Osvaldão. Entre
os militantes do PCdoB as -quedas- são maiores: 12
mortes e oito prisões. Entre os mortos são citados
Lorival Moura Paulino, Bergson Gurjão Araújo Farias, Maria Lúcia Petit, Kleber Lemos da Silva, Idalísio Juarez Rodriguez Coelho, Helenira Rezende,
João Carlos Haas Sobrinho, Ciro Rávio Salazar de
Oliveira, José Manuel Nuchis, José ToIedo, Antônio
Carlos Monteiro, Zé Francisco e Cazuza.
O relatório, menciona também um guerrilheiro
até hoje desconhecido: o camponês Juarez Rodriguez Coelho. Segundo o documento, Juarez suicidou-se a 14 de agosto de 72 em Patrimônio e apoiava o destacamento C dos guerrilheiros, comandado
por Paulo Rodriguez.
Relatório interno derruba informes oficiais
Por outro lado, enquanto em setembro de 72 o
Exército dava uma trégua para montar um dos maiores serviços de espionagem do País (Operação Sucuri) para aniquilar o inimigo, o dirigente do PCdoB,
Maurício Grabois _ representante do Comando Mititar dos guerrilheiros _ atinha-se a detalhes como a
perda de uma espingarda e, não entendendo como
tática a retirada das tropas, chega a menosprezar as
forças inimigas e até prevê a vitória Esta análise
equivocada está numa carta que Grabois enviou aos
dirigentes João Amazonas, Carlos Nicolau Danieli e
Pedro Pomar em outubro de 72 e que O GLOBO localizou no baú do general.
O relatório sobre a Operação Papagaio contradiz também documentos oficiais das Forças Armadas sobre a guerrilha, encaminhados em 1993 à Comissão de Direitos Humanos da Cãrnarà, nos quais
Marinha, Exército e Aeronáutica, na maior parte dos
casos, afirmam desconhecer o local e a data das
mortes dos guerrilheiros. N. poucas datas fornecidas, no entanto, não correspondem às citadas no rel81óOO de Bandeira, que diz, por exemplo, que o militante do PCdoB ldalísio Soares Aranha Filho foi morto em 13 de julho de 72, em Perdidos, enquanto a
Aeronáutica afirma que -não há provas de que Idalísio tenha sido morto ou desaparecido no Araguaia-.
Comandados pelo então capitão do Centro de!
Informações do Exército (CIE), Sebastião Rodrigues,
o Curió, o Exército conseguiu infiltrar 60 sargentos
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entre os guerrilheiros e moradores da região. Disfarçados de donos de bares, camponeses ou mendigos, os sargentos do CIE obtiveram dados imporiantes sobre os militantes do PCdoB. O serviço de espionagem resultou num relatório, assinado pelo major do CIE Gilberto Airton Zenkener, que infomla a
descrição física e ideológica de cada militante, Bllém

foi transferido para a direção-geral da PF, sendo
substituído pelo general Hugo de Abreu.
COMISSÃO TENTARÁ

de detalhes sobre a rede de apoio e os esconderijos

São Paulo. A Comissão de Mortos e Desaparecidos do Ministério da Justiça vai nomear uma aquipe de peritos para tentar resgatar a ossada do militante do Movimento de libertação Popular (Molipo)
Jeová de Assis Gomes, assassinado por tropas do
general Antônio Bandeira num campo de futebol, em
Guaraí (TO) no dia 9 de janeiro de 1972. O local da
cova de Jeová foi apontado ao Globo pelo ex-eoveiro Francisco José da Silva, o Chico Cemitério.
A exumação dos restos mortais de Jeová foi
defendida por representantes das duas alas - a dos
militares e a dos familiares - da comissão. Segundo
o general Osvaldo Gomes, representantes das Forças Armadas na comissão, é urna obrigação legal da
comissão tentar resgate das ossadas. O general
Gomes disse que o assunto deverá ser discutido na
próxima reunião, no dia 5 de maio, quando deverá
ser fixada a data da exumação.
- A lei dos presos e desaparecidos políticos é
clara: toda vez que houver indícios de ossadas, a
comissão tem a obrigação de resgatá-las e a reportagem do Globo deixou bem claro onde o corpo foi
enterrado - disse Gomes•.
Representante doa perentea de desapareci-

dos guerrilheiros.
Agentes infiltrados tinham ordem de não

atacar
Infiltrado como administrador-adjunto do IlT1Cra
em Xarnbioá, com o falso nome de doutor Luís, Curió reuniu os agentes do CIE para exeplicar as táticas a serem adotadas durante a espionagem, que
teve início em 13 de maio de 73. "Todos deverão
lembrar-se de que estão numa missão de infollTTlação, e não de operações. Se algum subversivo entrar em contato com o agente infiltrado, deve agir
como um elemento da região-, recomendava. Esta
regra tinha uma exceção: Osvaldo Oliando. -Abre-se
exceção para o Osvaldão, que deverá ser atacado
em qualquer situação, mas somente quando a possibilidade de êxito não deixar dúvidas-, diz ainda o re-Iatório.
Os relatórios deixam bem claro que as Forças
Armadas neutralizaram o apoio dos moradores ao
guerrilheiro - a maior virtude tática da guerrilha, na
visão do comando do Exército - com duas táticas
opostas: o uso da violência, que chegou a provocar
mortes de camponeses como a de Juarez e n irnplantação de plano de assistência social aos moradores, que recebeu o nome de Aciso.
Ao mesmo tempo em que prendiam os moradores em prisões subterrâneas, chamadas de Vietnam - como mostram fotos encontradas no baú _ o
Exército procurava mostrar que estava combatendo
injustiças sociais, chegando a prender grileiros e pcliciais da PM corruptos.
- Na verdade, o Exército estava copiando a táfica dos guerrilheiros - analisa a ex-guerrilheim Criméia Alice Schimith.
Segundo relatórios de Bandeira e do Capitão
Curió, os militares tomaram conhecimento dos preparativos da guerrilha em março de 72 com a prisão
de Pedro Cavalcanti e de sua mulher Ana, que haviam deixado a área de guerrilha. Presos pela Policia Federal no Aeroporto de Fortaleza quando voltavam do Araguaia, os ex-guerrilheiros teriam inforrnado a PF sobre os planos de implantação da guerrilha. Terminado o serviço de espionagem, Bandeira

RE~GATAR OSSADA
Local em que está enterrado militante
do Molipo fio apontado por ex-eoveiro

doa querem equipe argentina
Representando oS parentes na comissão, Susana Lisboa disse que a exumação do corpo deverá
ser feita pela equipe do perito argentino Luis Frondebrider, que conseguiu localizar em 1996 três ossadas de guerrilheiros do Araguaia, em cemitérios
apontados pelo Globo.
_ É uma equipe séria, na qual COnf'18mos pienamente - disse Susana Lisboa, acrescentando que
a divulgação do conteúdo do baú do general Antônio .
Bandeira poderá levar outros militares a darem pistas dos locais onde estão enterrados desaparecidos
políticos. Susana defende que a comissão passe a
priorizar os trabalhos de localização dos corpos.
Para Maria Amélia Teles, da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, o desespero dos parentes é bem demonstrado pela expressão de Avelina Gomes da Rocha, que na edição
de domingo do Globo aparece com um atestado de
óbito do ex-marido Epaminondas Gomes. Ele morreu em agosto de 1971, em Brasnia, sob a tutela do
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Exército, depois de ter sido preso em Tocantin6polis,
durante- a Operação Mesopotâmia, por tropas comandadas pelo general Antônio Bandeira. Até hoje
Avelina não recebeu os restos mortais do marido.
- A tristeza representada no rosto dela simboliza a dor de todos os familiares que sonham um dia
poder enterrar os seus filhos, mães e pais desaparecidos - disse Maria Amália.
cartas
HISTÓRIA NÃO CONTADA
*Estou muito grata por vocês estarem mais
uma vez à frente no que diz respeito ao esclarecimento da História do BrasH e da guerrilha do Araguaia. Estamos todos ansiosos em minha famOia
para saber se o nome do meu irmão Pedro Alexandrino OrJVeira. que foi dado como morto no Araguaia
em agosto de 1974, pelo Governo brasileiro, está
entre os nomes que emergiram nesta nova coleção
de documentos. Será que podem esclarecer isto
para nós? Minha famOia foi u ma das duas que recusaram a indenização do Govemo,· sem a revelação
da história da condição da morte de nosso familiar.
Eu sou a professora que interpelou o presidente aqui nos Estados Unidos em 1995, exatamente
buscando o esclarecimento da morte de meu irmão.
Muito foi conseguido desde então, mas a história de
meu innão, que foi ofteialmente dado como morto no
Araguaia pela comissão, não foi contada. Não descansaremos enquanto esta história não for contada.
Somos profundamente gratos a esta instituição. jornalística por tomar a sério tal pesquisa e entender a
importância dela não só para uma famOia, mas para
a própria alma do Pais. A História do Brasil tem de
ser contada para podermos aprender com esta história. Só então o Brasil um dia se tomará um país verdadeiramente sério e democrático, e talvez então as
condições que pennitem que tais horrores aconteçam serão logo reconhecidas e apontadas por uma
opinião pública esclarecida, impedindo assim que o
passado se repita. A história dos judeus, que não se
cansam de procurar novos casos, mesmo depois de
50 anos, ainda está ensinando o mundo sobre os
perigos da mente humana e sobre as condições políticas, individuais e de consciência popular que permitem que esses horrores aconteçam. - Ângela
Oliveira Harkavym Estados Unidos.
GUERILHEIRO DO ARAGUAIA:
73 SERÁ UM ANO DE VITÓRIAS'

Dois anos antes do esmagamento da
guerrilha, carta revela auto-confiança:'Os
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êxitos do inimigo resultam mais de nossos

erros'
São Paulo. Articulador da cisão com o Partido
Comunista que originou o PCdoB, em 62, o dirigente
Mauricio Grabois, na condição de integrante da Comissão Militar dos Guerrilheiros no Araguaia, em novembro de 72 enviou para dirigentes do partido em
São Paulo um relatório em que faz um balanço dos
principais episódios da luta contra o Exército, durante a 11 e 21 campanhas da batalha. Grabois aproveita para pedir reforços para enfrentar o que viria a ser
a terceira e última campanha, que terminaria no fim
de 74 com a sua morte e de quase todos os companheiros. Na carta, Grabois avalia os três destacamentos de guerilheiros. A carta foi apreendida com o
militante Carlos Danieli, preso em São Paulo em 28
de dezembro de 72, e encontrada quase 30 anos
depois pelo Globo no baú do general Antônio Bandeira. A seguir, os principais trechos:
-Queridos tios:
-Desejamos a todos vocês os melhores êxitos
em seu trabalho e no esforço para nos ajudar (...).
Podem estar certos, seja qual for o resultado da empreitada. que o capital invertido dará bons lucros a
curto prazo. A seguir passamos à marcha de nossa
luta e a fazer algumas observações.
-1. Sobre as causas do ataque inimigo (...)
achamos que a causa de tudo foi a denúncia do Rit>.
Este conhecia bem o C e tinha idéia de que havia
mais sucursais no Norte (...). Foi visto em Xambioá
com militares do Exército. No A., não suspeitamos de
ninguém. O Paulo (...) tem um comportamento por
demais estúpido para um espião (•••).
-2. Sobre a situação dos destacamentos (•..) de

um modo geral, os cambatentes adquiriram mais experiência militar, mais conhecimentos da mata e ampliaram as suas ligações com as massas. Nestes aspectos o A tem boas experiências. A maior parte de
seus combatentes anda bem na selva (•..) Seu ponto
mais alto é o trabalho de massas. VISitOU até 20111
cem famOias (..•). O destacamento só teve uma perda. a Fátima. E com ela perdeu-se também uma 16
e um 38. Mas, em compensação, conseguiram com
a massa uma 20 e uma 44, que com alguns reparos
ficarão em bom estado (...). O B também desenvolveu atividade militar, causando duas mortes ao inimigo. A maior parte de seus combatentes orienta-se
bem na mata. Seu trabalho de massa, no entanto,
tem sido mais restrito (•••) O destacamento teve três
baixas: o Ger, que foi preso ao começar a luta, o
Aparicio (.•.) e o Glênio, que se perdeu na mata em
10/10 e até hoje não apareceu. Seu desaparecimen-
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to é algo estranho (•..) Ultimamente andava (...) aérea, desligado da realidade, sua situação é dramática. Estava sem bússola e deixou a mochila com todos os pertences. Quanto ao Comando, há problemas. O comandante, Osvaldo Orlando, é um bom
militar e valente, mas tem pouca confiança em seus
comandados e revela espfrito defensivo. Mas cumpre satisfatoriamente sua tarefa. O mesmo não se
pode dizer do vice. Este evidenciou completa incapacidade. Como militar é um fracasso. Como comissário um desastre (•..) No que se refere à atuação do
C, não temos novas infonnações. Não há dúvidas de
que somos responsáveis pelo que lá acontooeu (.•.).
Não incutimos nele, especialmente em seu c:omandante, a nossa concepção militar (••.). O trabalho de
massas do destino foi muito pequeno (.•.). Enviamos
o Bula para restabelecer o contato com o IC, pois
não podfamos assistir indiferentes ao desmoronar de
uma unidade (...) Os únicos em condições de realizar a tarefa eram o PE e o Bula. Este oferecia meIhores condições por ser mais conhecido da massa,
através da qual se tentaria a ligação. Valia a pena
correr o risco. Na guerra sempre se corre risco (...).
O inimigo continua presente em sua área, o que é
um indfcio da existência de guerilheiros. Em conclusão, podemos afirmar que as FF.GG, apesar das sérias perdas sofridas, mantêm sua capacidade de luta
(•..) É certo que pagamos preço elevado. Mas as coisas correram assim e não como desejamos. Não pcdemos pensar em ficar enfumados na mata. Este
deve ser nosso ponto de apoio para as ações militares e para o trabalho de propaganda (•..). Enfim as
FF.GG. têm boas perspectivas de crescer e se consolidar. O maior perigo está em nós mesmos, isto é,
na superestimação do inimigo e na subestimação de
nossas reais possibilidades.
3. Sobre o inimigo e sua tática, as FF.AA. da
ditadura têm extensa frente a atendeti, qoo c0mpreende Marabá-Araguatins-Santa Cruz-XambioáAraguanã Por isso têm que mobilizar grandes efetivos que, apesar de seu vulto, não atendem às suas
necessidades de golpear seriamente as FF.GG. As
forças militares do Governo estão dispersas em várias cidades e lugarejos da Belém-Brasil, dos rios
Tocantins e Araguaia e na Transamaz6nica. O moral
das tropas do inimigo é baixo. Os camponeses informaram que soldados revelam medo. Nas marchas,
nenhum soldado quer ir na vanguarda ou na retaguarda. Os milicos vivem a atirar como doidos, como
se quisessem espantar fantasmas. Quando da última grande campanha do inimigo, no dia que foi ordenada a retirada das tropas, os saldados se abra-
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çavam, gritavam, rolavam no chão e faziam outras
diaburas. Um grupo deles entrou na cachaça, tomou
um caminhão e foi se espatifar fora da estrada, havendo mortos e feridos. Os êxitos do inimigo resultam mais de nossos erros e não de sua tática e capacidade militar. Em relação às massas, o Exército
utiliza uma tática dupla: a violência e a demagogia.
Mas predomina sempre a violência. Os milicos abrigam elementos de ~ a servir de guias, porém,
ao mesmo tempo, procuram suborná-los, pagandolhes 25 cruzeiros por dia. A tática militar das FF.AA.
da ditadura, até agora, têm revelado pouca eflCiência. Se as FF.GG. aplicarem fielmente sua concepção militar, se souberem usar habilmente a tática de
guerrilha, alcançarão êxitos. Se não cometerem erros graves, essenciais. dificilmente serão derrotadas.
-4. Sobre nosso trabalho de massas, as
FF.GG. alcançaram êxitos relativamente bons. Não
ficamos isolados (ao contrário do Che na Bolívia)
nem o inimigo conseguiu dar aos camponeses e demais habitantes da região uma imagem falsa a nosso respeito. Caiu no vazio sua tentativa de nos apresentar como criminosos e marginais (••.). Devemos
responder a esta atividade da reação com nossa
propaganda, com nosso comportamento correto e
com demonstrações de que podemos vencer os soldados da ditadura (..•).
-8. Sobre a solidariedade às FF.GG, consideramos muito boa a ajuda poIftíca dos camaradas, principalmente da classe e da Rádio Tirana. Isto é o
mais importante. Mas precisamos também de ajuda
materiaf, particulannente dinheiro.
-9. Sobre a vinda de gente. Não pedimos o envio imediato de novos combatentes. Mas pensamos
ser necessário de novos combatentes. Mas pensamos ser necessário tratar do assunto. Precisamos
de bons lutadores, que sejam fisicamente aptos e.
ideologicamente, preparados para todos os sacrifícios. Nosso crescimento se dará em duas direções:
gente recrutada aqui e gente vinda da cidade. Até
meados do ano que vem não daria para vir uns 20
elementos?(•.•)
-11. Precisamos de dois rádios MitSubishi-ModeI
1OX-718-1O Transistor 3 faixas e que utiliza pilhas médias. É o rádio ideal para os guenilheiros. Pode ser
comprado onde se adquire os relógios Seiko.
-12. Saudações ao Chico. Este agradece de
todo coração a mensagem que lhe foi dirigida, considerando-a ~m estfmulo para ele e para todos combatentes do Araguaia
-Grandes e apertados abraços. A todos um feliz ano novo. 1973 será um ano de vitórias-.
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DELAçÃO E INRLTRAÇÃONA
OPERAÇÃO MESOPOTÂMIA

Grupo de 28 militantes do Molipo que
fez treinamento de guerrilha em Cuba foi dizimado quando começou a voltar
Imperatriz (MA). Num flanco, o bem montado
serviço de espionagem do Exército. Infiltrando agentes nas organizações de guerrilha que atuavam no
Araguaia em 70 e 71. Noutro, militantes desses grupos que, capturados, passavam para o outro lado.
Infiltração e delação alimentaram o arsenal estratégico que permitiu às forças de repressão deflagrar a
Operação Mesopotâmia. Em 71, sob o comando do
General Bandeira, ela desmobilizou esses grupos.
Através de arapongas e delatores, o Exército
levantou perfis detalhados de 32 militantes, que estão entre os documentos encontrados no baú do general, entregue ao Globo pela filha de Bandeira,
como mostrou ontem a primeira reportagem da série.
-Carlos Brasil, elemento por demais atuante no
norte de Goiás. Procede do Rio Grande do Sul. Trabalhava na Celg (Centrais Elétricas de Goiás). Militante da VAR-Palmares. Possui uma caminhonete
C-14 amarela ou bege. Tem o codinome de Chico·,
descreve um espião em seu relatório. -Grupos vêm
se articulando em áreas rurais e urbanas, desde a
época da abertura da Belém-Bras(lia, influenciados
pela atuação dos ex-Deputados José Porfírio e Padre A1ípio·, analisa outro documento.
Testemunhas desse trabalho silencioso, os
moradores de Imperatriz (MA) e Tocantinópolis (TO)
se lembram bem de um vendedor conhecido como
Mané do pastel, que apareceu no fim de 69. Maltrapilho, conversador, Mané tomou-se querido na região. Era, na verdade, um agente infiltrado no Exército.
Foi uma decepção porque, de repente, aquele
suspeito com cara de bobo voltou à região anos depois fardado de sargento, dando pancada em todo
mundo - recorda Carlos Uma da Silva, um dos camponeses presos pelo Exército durante a operação.
No grupo dos que passaram para o outro lado
estava José da Silva Tavares, tido como o delator de
Joaquim Câmara Ferreira, o ToIedo, comandante da
ALN, preso e morto por agentes do DOI-Codi em
São Paulo em outubro de 70. Militantes que atuaram
na época sustentam que Tavares - capturado ao
tentar ir para Imperatriz - fez um acordo com os militares para infonnar um ·ponto· que marcaria com
Toldo depois de solto.
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- Todo mundo sabe ·disso. Tanto é -verdade
que, a exemplo do Cabo Anselmo, Tavares desapareceu no mundo - diz José Carlos Gianini, ex-militante do Molipo.
Chefe na época do comando militar da ALH,
Carlos Eugênio Paz, o Clemente, autor de dois livros
sobre o assunto, acusa Tavares de ter simulado tentativa de suicídio e fuga do hospital, com a conivência dos militares, para entregar o companheiro.
- Eis que, um belo dia, numa padaria de São
Paulo, eu e Toledo encontramos com o Tavares por
acaso. Ele tinha uma marca de araque no pescoço,
e contou a história de fuga, na qual nunca acreditei,
e preveni o ToIedo. Mas Tavares voltou à ativa, marcou o ponto e apunhalou-o pelas costas - diz Paz. A
versão consta ainda do -quedograma-, que militantes da ALN mantinham nos presídios, com o objetivo
de entender o que acontecia e quem entregava
quem na organização.
Mistério até hoje, a morte quase simultânea
dos integrantes do Grupo dos 28 do MoIipo, que c0meçou a retomar de treinamento militar em Cuba a
partir de 71, é também atribuída à ação de agentes
infiltrados. A tese, de ex-militantes e da Comissão de
Familiares de Mortos e Desaparecidos, é reforçada
por documentos apreendidos no Decops, que comprovam que o DOI-Godi foi informado da data. Paz
estima que as informações foram passadas por um
agente duplo tcheco que morava em Cuba. O relatório do agente foi encontrado pela comissão.
Paz acusa o Govemo cubano de ter agido com
displicência durante o retomo dos brasileiros.
- Aquilo lá era uma porralouquice. Davam passaporte falsos com fotos de agente até 20 anos mais
velhos. Só está vivo quem ignorou a recomendação
dos cubanos, seguindo uma rota a1temativa, diz.
A acusação é contestada pelo presidente do
PT, José Dirceu, que dividiu uma casa em Cuba com
os militantes do Molipo. Dirceu - que nega ter pertencido ao grupo - diz que Fidel Castro, por medida de
segurança, procurava, ao contrário, retardar ao máximo o retomo de brasileiros. Mas Dirceu concorda
que a -queda- do grupo dos 28 é o grande mistério
dos -anos de chumbo· a ser esclarecido.
- Temos a obrigação de esclarecer a história
do Molipo. É um compromisso com os mortos - diz.
- Até hoje não se sabe quem é o agente infiltrado. Não era o Cabo Anselmo, porque são dadas no
relatório informações de gente que não teve contato
com ele - analisa Iara Xavier, representante dos parentes na Comissão de Mortos e Desaparecidos do
Ministério da Justiça.
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VENCIDO, PCDOB NÃo ADMITIU DERROTA
PARA O EXÉRCITO
·Outros Araguaias surgirão, afirma documento que DOI-Godi apreendeu no Massacre da Lapa, um ano após o fim da guerrilha. •
Recife. Um ano depois de os militantes do
PCdoB terem sido praticamente exterminados pela
ten:eira campanha do Exército no Araguaia, a. Executiva do partido divulgava, em maio de 75, o comunicado oficial -Forças Guerrilheiras-, que proclamava
a vitória da luta armada. O documento - encootrado
que
pelo Globo no baú do general Antônio Bandei.-.:ll
.....
comandou as primeiras campanhas - foi distribuído
na época entre os quadros
w do partido e publicado no
jornal -Classe Operária , além do -Le Monde", e divulgado pela Rádio Tirana, da Albânia. Acabou
apreendido em 76 pelo DOI-eodi junto com outros
13 relatórios de dirigentes do PCdoB, no episódio
conhecido como Massacre da Lapa, que resultou na
morte de Pedro Pomar, Angelo Arroyo e João Francisco Drumont e na prisão da cúpula do partido.
Ao declarar a falsa vitória, o informe concIamava os militantes a ingressar as fileiras do partido em
prol de novos movimentos de guerrilha em São Felix
(Ml) Maranhão, Espírito Santo e Amazônia. "Outros
Araguais surgirãoW
, afirma o texto, ilustrado com um
mapa do Brasil pontuado de pequenas fogueiras s0bre as áreas onde seriam travados os futuros combates. O documento relata que o partido chegou a
enviar para a A/bânia em 29 de novembro de '74, nas
comemorações de 30 anos de comunismo, uma c0missão para divulgar a vitória do PCdoB sobre as
Forças Armadas. -Os revolucionários (•.•) fizeram um
balanço das lutas guerilheiras no Araguaia, ressaltando as vitórias das Forças Guerilheiras nas três
campanhas de cerco realizadas pelo Exército".
Documento deveria ter sido Incinerado
Embora o regulamento do partido determinasse que todos os documentos deveriam ser incinerados após as reuniões, uma divergência interna entre
os representantes do Comitê Central pode ter levado
dirigentes a guardar parte do material.
- A letra desse relatório é minha e existem pelo
menos oito relatórios com a letra de meu pai (Pedro
Pomar). Alguns ficaram mais de um ano no -aparelhow. Gostaria de saber por que não foram queimados - diz o ex-dirigente Wladimir Pomar, um dos sobreviventes do Massacre da Lapa.
Segundo Wladimir, na última reunião, em 15 de
dezembro de 76, o partido estava dividido am três
aJas: uma, encabeçada por João Amazonas e Elza
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Moneral, pregava o retomo imediato da guerrilha;
outra, liderada por Pedro Pomar, defendia o retomo
dos trabalhos de base entre operários e campanases para só depois reiniciar a luta; e uma terceira,
defendida pelos atuais deputados Aldo Arantes e
Haroldo Uma, estava indecisa. Tais tendências são
confirmadas pelos documentos aos quais o Globo
teve acesso.
Apesar das divergências, os documentos comprovam que as diferentes alas acabaram fazendo
um acordo, o que levou o Comitê Central a aprovar
na última reunião, -com restrições·., o informe da
Executiva, até que ele fosse substituído por outro.
wO documento é fruto do aco~ e das concessões
mútuas. Daí a sua superficialidade. O Comitê Centrai vê com restrição a Comissão Executiva em divu'gá-loWafirma a ata da reunião de 15 de dezembro de
76, às vésperas de -aparelhowser -estouradow•
- Fizemos um acordo porque, naquela altura, o
desmentido desmoralizaria totalmente o partido - explica Wladimir.
Exército levou • HrIo reativação da guerrilha
O informe e os demais relatórios demonstram
ainda que, apesar de não ter sido fechado um acordo em tomo do assunto, a reativação de outras
áreas de guerrilha, que constava das pautas das
reuniões do partido, levou o PCdoB a não desativar
o Comando Militar. Como o material não foi incinerado, os pontos de restabelecimento de contatos acabaram caindo nas mãos do DOI-eodi. Para Wladimir, esses pontos não passavam de delírio, já que o
partido então estava totalmente desarticulado no interior.
Delírio ou não, o Centro de informação do
Exército (CIE), num relatório de 31 de janeiro de n
que analisava o material apreendido na lapa, levou
a sério as intenções do PedoB. Nele, o Exército revelava ter apreendido o diário do dirigente Maurício
Graboi, assassinados na Araguaia no Natal de 73
pelas tropas do general Hugo de Abreu. -Ao ler-se o
Diário Grabois, onde ele mencionava sua ida ao Xingu por várias vezes, somente acompanhado por elementos da Comissão Militar, conclui-se que membros do CC (Comitê Central) pretendiam conduzir
para o futuro a guerrilha rural e a luta armadaw.
Os polêmicos documentos encontrados na
Lapa trazem uma revelação inédita sobre a morte do
guerilheiro Ciro Flávio Salasar, o Amaury, em confronto com o Exércf.o. WEstudante de arquitetura,
Ciro Flávio recebeu uma rajada de metralhadora nas
pernas. Estava dando cobertura às retiradas de ou-
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tros companheiros quando foi alvejado peto inimigo.
Flávio, não podendo se movimentar e diante da possibilidade de cair vivo nas mãos do inimigo, usou a
última bala de seu revólver contra si mesmo-.
.O .Globo tentou reunir os sobreviventes do
Massacre da Lapa - Wladimir, EIza, Aldo e Haroldo
- para comentar os documentos, o que não foi possível devido às divergência entre eles. Sofrendo Iap80S de memória. Elza, responsável pelo -aparelhoda Lapa. disse apenas que ficou muito emocionada
com a descoberta do documento. Haroldo negou
que houvesse divisão no Comitê Central, do qual ele
fazia parte. segundo ele, as disculSÕeS não giravam
em torno da deflagração de uma nova guelTitha, e
sim dos erros e dos acertos no Araguaia. O deputado nega. que o partido tenha agido com má-fé ao informar que tinha derrotado o Exército:
- Nós ainda não sabíamos que tínhamos sido
derrotados devido à falta de infonnaçõe&.

CIM1.Is
MAURiciO GRABOIS
• Como filha de Maurício Grabois, é necessário
fazer algumas considerações em torno da reportagem -Segredos da ditadura no baú do general-, publicada no jornal O Globo nos dias 5, 6 e 7-4-98.
Retomando a série de reportagens sobre a
guerrilha do Araguaia que teve início no ano de
1996, graças ao corajoso empenho dos jornalistas,
foi possível esclarecer alguns fatos aos familiares
dos mortos e desaparecidos e à opinião pública, que
o regime da ditadura militar ocultou durante mais de
25 anos. Os grupos de direitos humanos e as famílias solicitaram inúmeras vezes ao Govemo brasileiro a abertura dos arquivos secretos do Exército, da
Marinha e da Aeronáutica. E a resposta era que não
havia tais arquivos.
Foi preciso que um general abrisse o seu baú
para revelar documentos considerados valiosos s0bre os anos de chumbo. O Presidente Fernando
Henrique Cardoso estaria dando um bom exemplo
de democracia trazendo à luz dos fatos a localização
das áreas onde foram enterrados clandestinamente
os corpos dos guerrilheiros, muitos deles executa":
dos.
Na reportagem do dia 5-4-98, a senhora Márcia
Bandeira, filha do general Bandeira. exigiu do jornalista a publicação da carta de meu pai Maurício Grabois e analisa a mesma como de conteúdo frio e que
ele não se sensibilizou pela morte dos companheiros. Pela publicação da referida carta no dia 7-4-98,
quero dizer que não se trata de uma simples -carta-,
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mas de um relatório militar de Maurfcio Grabois aos
seus companheiros do CC do PCdoB.
Um relatório militar escrito numa frente de combate não pode ser narrado na forma coloquial, e sim
relatando a realidade dos fatos com objetividade.
As pessoas que omitiram a verdade dos fatos'
durante tantos anos é que são frias e insensíveis.
Conheci meu pai como homem e político, digno e
sensível às injustiças sociais que teve a coragem de
dar sua vida em prol da liberdade do povo brasileiro,
assim como os seus companheiros combatentes.
A opinião públ"lca só se quedará contemptada
quando todas as circunstâncias das mortes e dessparecimentos políticos forem esclarecidos e os despojos mortais forem devolvidos às famílias. - Vlct6ria Lavinla GI'8bois OIymplo, Rio.
BAÚS 00 REGIME MILITAR
. Parabéns ao O Globo pela matéria publicada
e especialmente ao repórter Amaury Ribeiro Jr., que
tem, sistemática e tenazmente, se empenhado em
desvendar os horrores cometidos pela ditadura militar.
Com referência à matéria publicada, tenho a informar que, como representante dos familiares de
mortos e desaparecidos políticos na Comissão Especial da Lei n.2 9.140195, estou solicitando audiência com o Presidente da República a fim de exigir
que sejam abertos todos os arquivos da repressão
poIftica.

O Governo tem afinnado que tais arquivos não
existem. O Globo publica a prova que faltava - se
tudo isso estava no baú do general Bandeira. imagine-se o que não se encontra nos arquivos do exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Policia Federal e
do antigo SNI.
Não é mais possível entregar aos familiares o
ônus da prova e a tortura da busca!
Fui relatora dos processos de Carlos Nicolau
Danieli, Joaquim Câmara Ferreira, lúri ~vier Pereira, Marcos Nonato da Fonseca e Ana Maria Nacinovic Corrêa, citados na referida matéria. O esforço
para provar a mentira da versão oficial foi extremo.
No caso de lúri, Ana e Marcos, à custa dos familiares, membros da Equipe Argentina de Antropologia
Forense, de Buenos Aires, estiveram no Rio de Janeiro para proceder a exumação e o exame dos restos mortais. Bastaria, contudo, o baú do general
Bandeiral Conseguimos as provas - nestes e em
outros 120 casos apresentados à Comissão Especial e deferidos por maioria. Por mais de 120 vezes
provamos que a ditadura militar mentiu em suas versões oficiais de suicíãlOS, atropelamentos e tiroteio,
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deixando clara a responsabirldade do Estado nas
mortes ocorridas, a maioria delas sob torturas indescritíveis. Cabe agora ao Governo Federal, empenhado na construção da democracia, assumir a responsabilidade política de abrir os arquivos em poder do
Estado, sob pena de se tomar conivente com os segrados trancafiados.

Herzog em 25 de outubro de 75, numa cela do DOICoeIi de São Paulo. Três meses mais tarde, em janeiro de 76, era preso e morria nos porões do DOICoeIi, o operário Manoel Fiel Filho. Os dois assassinatos levariam o presidente Geisel a transferir para a
reserva o comandante do 11 Exército, Ednardo O'Ávi-

SERViçoS DE INFORMAÇÃO
TRAMARAM CONTRA ABERTURA

A decisão de geisel não serviu, no entanto,
para aplacar os ânimos. Em relatório do CIE de 27
de maio de n, as preocupações apresentadas eram
com a possibilidade de uma revolta nos quartéis. O
documento sugeria que os comandantes tomassem
uma série de medidas a fim de impedir a adesão de
militares, -principalmente de oficiais de baixa patente-, ao comunismo.
MEC imprimiu cartilha anticomunista
O relatório recomendava, por exemplo, -a eliminação de descontentamento nos quartéis, por
meio de promoções e aumento nos soldos, e a afirmação da liderança dos chefes militares, impedindo
o surgimento de lideranças paralelas e desvinculadas da cadeia de comando-.
A referência à subversão dentro dos quartéis já
ganhava destaque nos relatórios da Cisa dois anos
ante, quando se atribuía a preocupação com o -desbaratamento da célula comunista na Polícia Militar
de São Paulo que resultou na prisão de 63 militares,
entre eles um agente do OOl-Codi do 11 Exército (•..).
A infiltração resultava, há muito tempo, em prejuízos
das ações de segurança dAs Forças Annadas cujos
comandos são sediados em São Paulo. Este é um
exemplo posto a descoberto·.
O fantasma do comunismo, no entanto, não assustava apenas os oficiais das Forças Armadas.
Preocupado com o avanço esquerdista nas escolas,
o Ministério da Educação e Cultura lançava, em
1975, a cartilha -como eles agem-, que circulava entre professores e diretores de estabelecimentos de
ensino. Nas mãos dos estudantes, essa cartilha p0deria surtir efeito contrário ao desejado pelos órgãos
repressivos ao divulgar datas nacionais e estrangeiras passíveis de manifestação, como a da morte de
militantes como Carlos Marighela, fundador da AlN
(Ação libertadora Nacional).
O guia pregava também um controle sob're o
teatro, o cinema e a música, apontados como incentivadores da luta annada entre os estudantes. Entre
os artistas a serem controlados estavam o cineasta
Glauber Rocha, o compositor Chico Buarque e o diretor de teatro J.osé Celso Martinez.
-Sob o rótulo de cinema novo, alguns produtores va1em-se de ternas regionais par,i insuflar a luta

Em 75, com as organizações de esquerda já neutralizadas pela repressão, CIE
e Císa alertavam para risco de -retomada

comunista-o
RECIFE. Documentos encontrados no baú do
general Antônio Bandeira, ex-comandante do 111
Exército, demonstram que a campanha dos militares
linha dura contra a política de distensão (abertura
lema e gradual) do presidente Ernesto Geisel tinha
apoio dos órgãos de infonnação do Exército e da
Aeronáutica. Em novembro de 1975, por exemplo,
com as organizações de esquerda já neutralizadas
peJos órgãos de repressão, relatórios do CIE (Centro
de InfonnaÇÕ9S do Exército) e do Cisa (Centro de Infonnações e Segurança da Aeronáutica) que circularam entre cornm:tdos militares assumiam um tom
alal'llÚSta e, em vez de cuidar exclusivamente de
manter informada a Presidência da República, responsabirtzavam o Governo Geisel pelo risco, que
apontavam como crescente, de -uma retomada comunista-.
-O Govemo Geisel toma-se responsável pela
possibilidade de retomo à situação existente no início da década de 1960. Tal situação, evoluindo em
rápido e inquietante crescendo, levou o PCIVO e as
FOIÇ8S Annadas a agir drasticamente depondo o
Governo CMI-, afinna o relatório reservado número
47,0024 de novembro e 75.
Oficlaia temiam comunismo nos quHtéis
O documento previa que uma revolução comunista, -nos moldes de Cuba-, poderia se allSter sobre o País se o Governo não agisse rapidamente. ,
-É bem possível que, em futuro próldmo, repressão violenta tenha de ser retomada, sob condições ainda mais 'adversas (como aconteceu no Chile
e, agora na Argentina) ou estaremos correndo o risco de uma revolta, aparentemente para a restauração das liberdades democráticas, mas terminando
,sob o domínio de Cuba-, afinna outro trecho do rela-

tório.
A elaboração do relatório do Cisa coincidiu
com a época do assassinato do jornalista Wladimir

Ia
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. armada, mostrando a violência policial de forma inverídica açtver:t~Q. manual.
O fantasma da subversão levava também o
Exército a apreender cartas de exilados políticos. No
baú do general Bandeira O Globo localizou, por
exemplo, uma carta enviada em 19 de setembro de
78, de Montevidéu, pelo exilado político Paulo Valente ao ex-governador Leonel Brizola, cujo paradeiro
não fica claro.
A letra de Valente na carta foi reconhecida pelo
atual líder do POT na Câmara, deputado Neiva Moreira (POT), que também estava exilado. Na carta,
Valente diz ter sido informado por um comandante
do Exército (cujo nome foi rasgado), que esteve em
Montevidéu, da revolta nos quartéis diante da possibilidade da volta de Brizola.
-Posso dizer que certos círculos estão resistindo a aceitar seu regresso, chegando a ameaças que
vão desde as de rompimento com o atual esquema
militar até as represálias pessoais contra a tua pessoa-, alerta a carta.
DOCUMENTOS PARA A
HISTóRIA DA 'GUERRA SUJA'
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ções (fundadas ou não) sobre as atividades de opasicionistas e o papel dos órgãos de informação e segurança na luta interna pelo poder entre diversas
facções das Forças Armadas.
Parte dos documentos compõe-se de avaliações de conjuntura. ideológicas, sem dados objetivos
significativos, que atestam o aparente delírio de seus
autores, sempre prontos a descobrir um comunista .
em cada esquina e em cada membro da oposição,
com o objetivo de disputar espaços de poder dentro
do regime mHitar. Por exemplo, em novembro de
1975, na mesma época em que o Presidente Geisel
começava o vitorioso processo de abertura -lenta,
gradual e segura- - após anos de esmagamento das
oposições, que gerou a chamada -paz dos cernitérios- - um documento do centro de Informações e
Segurança da Aeronáutica (Cisa) dava conta de que
a subversão comunista estava mais ativa do que
nuflCél. Advertia-se que, com a política de distensão,
-o Governo Geisel toma-se responsável peJa possibilidade de retorno à situação existente no início da
década de 1960-. Essas palavras expressam bem
as posições de setores do regime que perderam espaça durante o Governo Geisel, mas continuaram
atuantes.
Entre os documentos, há também cópias de
cartas interceptadas de oposicionistas (Institucionais

Os documentos obtidos pelo Globo produzidos
pelos órgãos de segurança do regime militar entre
1970 e 1981 constituem uma amostra do material
que deve haver guardado com ex-comandantes milita!"98 e com as Forças Armadas. Seria de extraordinária relevância para os cientistas sociais, para os
familiares dos desaparecidos políticos que o conjunto desses documentos viesse a tomar-se público, o
que possibilitaria conhecer melhor nossa História re.

ou clandestinos), relatórios de agentes incumbidos
de denunciar subversivos nos movimentos sociais,
no Congresso Nacional, no Movimento Democrático
Brasileiro (MOB, o partido consentido de oposição
na época do bipartidarismo), nas organizações de
esquerda, no meio artístico etc.

A diwlgação na íntegra dos documentos da
chamada -guerra suja- deveria ser obrigação das
autoridades numa democracia. Enquanto se aguardam providências nesse sentido, pode-se comemorar a difusão de novos documentos, como os que O
Globo conseguiu junto ao general Bandeira - acusado pelos organismos de defesa dos direitos hurnanos de envolvimento com a tortura e outros atentados à liberdades democráticas. O teor dos papéis diwlgados, contudo, não compromete diretamente nanhum membro das Forças Armadas com a tortura.
Mas dá ~a de vários aspectos do sistema repressivo montado para combater a oposição ao regime militar.
A variedade de papéis resgatados do baú do
general Bandeira tem interesse diferenciado para o
historiador: ele pode obter excetente material para
compreender a lógica de funcionamento burocrático
do aparelho repressivo, seu tratamento das infonna-

Destaca-se um extenso conjunto de relatórios
do Ministério do Exército, do fim de 1972, avaliando sua campanha naquele ano. no combate à
Guerrilha do Araguaia, que não foi derrotada naqueJa manobra militar. Aparecem dados sobre
operações realizadas, guerrilheiros feitos prisioneiros ou mortos em combate. Esses documentos
ajudam na reconstituição dos detalhes daquela
luta, cujos segredos têm sido guardados a sete
chaves pelos militares.
O arquivo do general Bandeira também traz
dados que esclarecem aspectos do ataque à reunião
do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil
(PCdoB), realizada em São Paulo, em dezembro de
1976, na qual seria discutida a avaliação final do
partido sobre a Guerrilha do Araguaia Nesse ataque, conhecido como Massacre da lapa, foram mortos três importantes dirigentes comunistas. sendo os
demais presentes presos e torturados.

cente.
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Outro documento relevante dá conta de diretivas oficiais para operações em áreas urbanas, como
a ·neutralização de aparelhos· (instruções minuciosas para desbaratar os esconderijos de gmpos de
esquerda). O texto sugere, por exemplo, os tipo de
informação a serem obtidos em interrogatórios de
presos políticos - não se explicitam, mas fr..am subentendidos os meios usados para conseguir rapidamente informes nesses interrogatórios... A fim de
exemplificar os ensinamentos, são descritos nove
casos reais de ·estouros· de ·aparelhos·, ilustrados
com desenhos. Cinco exemplos reais são dados
para explicar como prender suspeitos em "pontos·
(locais de encontro entre oposicionistas clandestinos).
Uma série de documentos traz informações sobre atividades do Partido Revolucionário dos Trabalhadores (PRT) e da Vanguarda Armada Revolucionária - Palmares (VAR) no Sul do Maranhão e em
Goiás, na virada dos anos 60 para os 70, em Iocalidadas próximas do Araguaia, onde o PCdoI3 viria a
desenvolver sua guerrilha. Os dados revelados no
retatório obtido pelo Globo complementam informações que podem ser encontradas no processo movido contra os referidos líderes pela Justiça Militar, cataIogado com o número 2 pela equipe de p..lISQuisadores do Projeto Brasil Nunca Mais (BNM).
A ação da esquerda na região de Imperatriz
(MA) é tratada no secreto ·Relatório da Operação
Mesopotâmia·, de 1971, assinado pelo general Anto.
nia Bandeira. O relatório faz uma descrição circunstanciada da atuação dos esquerdistas na U9Qião e
das providências tomadas pelo Exército, complernentando dados acessíveis no processo da Justiça
Militar, que recebeu do BNM o número 351 (os processas do BNM estão disponíveis para consulta no
Arquivo Edgar Leuenroth, da Unicamp).
O procedimento militar da Operação Mesopotâmia pode ser avaliado pela comparação entre o relatório final, após a ação repressiva, e o inicial, que
planejava a ação minuciosamente. Por exemplo, o
texto inicial já nomeava todas as pessoas que deveriam ser presas para interrogatório, com indicações
do grau de envotvimento de cada uma delas -com as
atividades clandestinas e de que tipo de contribuição
elas poderiam dar nos interrogatórios. Esses e outros aspectos dos documentos sugerem que o Govemo detinha informações detalhadas (verídicas ou
não), ao que tudo indica fornecidas por-agentes seeretos atuantes na região, por delação de locais, por
possíveis agentes infiltrados na VAR e no PRT, ou
ainda obtidas em interrogatórios de presos políticos.
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Os documentos secretos sobre a repressão às
esquerdas no campo ajudam a reconstituir um aspacto aiiKfã nebuloso- da História: como se esboçaram e fracassaram às tentativas de guerrilha rural,
que a maioria das organizações armadas - com bases sociais sobretudo -urbanas - tanto almejava lançar? Como ocorreu a inserção dessas organizações
no campo?
Em suma, a divulgação de documentos como
os obtidos peIo-GIobo-é de muita importância para a
reflexão sobre a História do Brasil, especialmente
num momento em que chegou a ser nomeada para
o cargo de subdiretor de saúde do Exército o general
Ricardo Fayad, acusado pelos organismos d-;, defesa étoSdireitos humanos de supervisionar a aplicação de torturas no exercício de sua função de médico do OOI-Codi.
O SR. UMA NETTO (PFL-RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ocupo a tribuna apenas para alertar esta Casa sobre
um golpe contra o Estado do Rio de Janeiro.
Querem ãlVidir não somente Furnas em três
companhias - com isso a sede não seria mais no
Rio de Janeiro -, mas também a Telebras. O Rio de
Janeiro será colocado junto com o Norte e o Nordeste e, provavelmente, não será a sede desta terceira
empresa. É mais uma agressão contra o Rio de Janeiro, mais uma decisão que provoca o esvaziamento do nosso Estado. Por isso registro este protesto.
Durante o discurso do Sr. Uma Neto, o
Sr. José Maurício, 111 suplente de secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. MalÇSl Filho, § ~ do artigo 18 do
regimento interno.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado José Maurício.
O SR. JOsé MAURfclO (POT - AJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados. O ditado popular mentira tem pernas
curtas foi plenamente comprovado. O Govemo foi
pego de calças curtas na mentira maior que é a manipulação dos números oficiais. Temas agora prova
cabal da i~lidade-e facilidade com que
Femãiídó-HãIlrlqúe e seus comandados passam a
opinião púbflCél estatísticas mentirosas como esta do
déficit público de 1997. Como é possível esquecer
um expressivo montante de R$2 bilhões e 100 miIhõese _subtraí-lo no rombo das contas públicas
quando deveria ser somado? A gastança desenfreada do _Governo no ano passado foi R$2,1 bilhões,
maior que a anunciada, elevando o déficit do setor
público dos fictícios R$52,3 bilhões para R$54,4 bi-
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thões - E),tft-do Produto Interno Bruto. Ao ilWés·de
fechar o ano com superávit de R$142 milhões declarados oficialmente ao País, na verdade o Govemo encerrou o exercício com um grande rombo.
É assustador. Corno confiar nos novos números
passados a Nação corno os reais? verdade mesmo
só há uma neste Governo: FHC foi desmascarado
uma vez mais.
Este ·erro- do Governo só vem reforçar reiteradas denúncias feitas por mim da tribuna desta Casa.
A população brasileira vem sendo enganada diuturnarnente por FHC ·pinóquio- e seus auxiliares. Que
certeza alguém ainda terá acerca deste Governo, se
sob seus anúncios se escondem com a maior cara
de pau tantos bilhões de reais? O total desgoverno e
a embromação de Fernando Henrique começa pelas
diferentes metodoIogias de cálculo do déficit usadas
pelos técnicos do Tesouro Nacional e do Banco
Central, que, obYiamente, redundam em resultados
diferentes. Como isso é possível tratando-se de contas públicas que deveriam, obrigatoriamente, ser
transparentes e seguir o mesmo padrão?
Urnas. Que essa mentilBda sirva de exemplo
ao eleitor no importantíssimo momento de colocar
seu valioso voto nas urnas. Será que algum patriota
ainda pretende continuar sendo enganado por mais
quatro anos por este Presidente ·pinóquio- acostumado a divulgar as estatísticas que mais lhe convêm, mesmo que esteja mentindo descaradamente à
população? Assim fica fácil governar. É só escolher
a estatística mais positiva e conveniente. e enfiá-la
goela abaixo da população. Só que mentira tem pernas curtas, Sr. Presidente, e, mais cedo ou mais tarde, sempre é descoberta.
Auto-retrato. Mas o que esperar de um Presidente da República que confunde ética com ótica
em aula inaugural no Hospital Sarah Kubitschek,
em Brasília? O jornalista sebastião Nery, em sua
coluna pub~ na Tribuna da Imprensa, diz
que ·0 País continua escandalizado com o atrIpteue da falta 'de ética e de amoralismo demonstradas pelo presidente·. E enumera algumas máximas áéticas da aula de FHC: ·Em polftica, quem
proclama o que quer, perde. No caminho da política, aqueles que proclamam o que vão fazer dificilmente fazem. O homem de responsabilidade polmca não tem que medir se está proclamando a verdade, rnas se está conseguindo avançar na direção dos seus objetivos·. Nery conclui que -este é
o verdadeiro auto-retrato de FHC: nenhum compromisso com a verdade, apenas com sua imensurável ambição-.
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Nesta recente trajetória de. firmar seu alJto-r&.
trato, Fernando Henrique vai-se afundandO cada vez
mais na falta de ética. Ele já começou mal, pedindo
ao povo brasileiro que esquecesse o que escreveu
corno sociólogo. Como observa Sebastião Nery, ·é
por isso que o que FHC diz não vale nada. É por
isso que ele era ateu convicto e agora é mais católico do que o cardeal Dom Evaristo Ams e mais evangélico do que o Bispo Edir Macedo. É por isso que
sempre fala uma coisa para um, e outra para outro,
e os poUticos já se acostumaram a nunca acreditar
no que ele álZ. A verdade de hoje não será, necessariamente, a de amanhã, e assim por diante·.
E não é só a Oposição que pensa assim. Em
surpreendente artigo publicado no jomal Folha de
S.Paulo insuspeito tucano, Deputado Franco Montoro, Presidente de honra do partido de FHC, o PSOB,
denunciou o ·presidencialismo autoritário, centralizador e elitista que facilita o c1ientelismo, a corrupção e
o desvio de recursos públicos•. E ele conhece bem
FHC. sabe a diferença. entre ética e ótica. Aliás, o
totalitarismo disfarçado de modernidade no sistema
democrático vem preocupando não só a mim, mas a
muita gente séria da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro, que vem debatendo o assunto no seminário GlobaIização: o fato e omito-. Em livro, um de
seus ilustres professores, José Luis Fiori, chama
at~ da população: -O Governo Cardoso nunca
esteve tão vazio de idéias e propostas e tão próximo
do meio-fio. O resto ele confia que será esquecido,
não por seus dotes, mas porque o rolo compressor
corre a seu favor. A longo prazo talvez o presidente
Cardoso acabe se transformando num personagem
grotesco de nossa história. Como o homem que tentou enganar o País t~ndo as vogais -e- pelo
~m celular. Diz FHC ~os ~~dos
(para ISSO o BN~ES concede ftnanaamento-brinde
aos megaconsórclOS da B).
Não é uma fábula. É urna tragédia. Mesmo que
FHC esteja ficando cada dia mais parecido com Maria Antonieta. ·0 povo que adorava comer celular-,
contada pelo jornalista Aloysio Biondi, em matéria
publicada na Folha de S.PauIo, edição do dia 2, é a
evidência de que ele vai tocar seu projeto sinistro:
fazer desaparecer também das estatísticas e da vida
econõmica a multidão de desempregados. Eles já
não são mais excluídos, corno falavam Betinho e
Dona Ruth (que não falam mais). Eles são supérf1uos. Portanto, vivem urna não-existência.
Para ajudá-lo nesta cansativa tarefa de simplesmente fazer desaparecer os desempregados como desaparecer com os mendigos e os meninos
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de rua em ál8 de festa para não passar vexame -,
FHC tem um adepto de peso: o novo Ministro do
Trabalho, o diplomadíssimo Edward Amadeo, que já
estreou no Governo como ô Presidente quer, embromando. Ele declarou com todas as letras o impensávei: -Não há crise de desemprego !lO BrasH. Há tendências preocupantes-.
Enquanto isso os megaconsóroios das telecomunicações fazem uma festa monumental. Em 1997
levaram de fifl8rlCiamento RSS,S bilhões. Dinheiro fácU, barato: -o BNDES cercou o mercado de telefonia
celular com facilidades de financiamento por todos
os Iados-, festeja a Folha de S.PauIo, um dos portavozes da Banda B. Os financiamentos têm prazo de
dez anos, com 36 meses de carência. E, é c~ro, juros de 6%.
Já o propagandeado financiamento aos pequenos produtores não chegou a R$1,4 bilhão. E o
PROGER - o único programa oflCiaJ de geração de
empregos -, que não levou nem R$4 bilhões desde
1995. está paralisado em quase todo o País. Por 00tro lado. a energia - problema agudo na vida social
econômica nacional - levou em 1997 apenas R$2,S
bilhões. Petróleo, outra fonte de energia responsávef
pelo financiamento do que resta da economfa, também conseguiu do BNDES só R$2,S bilhões.
Vendo secar as fontes viáveis de trabalho, pois
as grandes rnultinacionais do celular importam praticamente todos os insumos dos seus países de origem, resta ao desempregado brasileiro concordar
com o Presidente da República, que já deixou claro
que -não haverá lugar para todos-o Faltou a FHC
proclamar aquilo que seria impensável nUmBl democracia: que a vida não é um direito, que uma multidão de vivos está em números excedentes.
Sobra ao desempregado além da ferocidade da
indiferença circundante
que podem exibir seu
balangandã falante, a vergonha. Urna profunda e para_
lisante vergonha. Ele se convence de que é uma nu&dada e desaparece das pesquisas oficiais manipuladas. a Dieese, por exemplo, só mede o desemprego

daq.

em São.~aulo e o ~E não vai além das ~ gran·
das reglO9S metropolitanas. O resto do Pals mfT1llesmente não existe. Mas o desempregado está aí nas
ruas esmolando para quem quiser constatar.
a empresário Antonio Ermírio de Moraes diz
que mais de 1 milhão de trabalhadores rurais são
dispensados todos os anos do Plano Real. A CNA
revela que só nesta safrinha do início de 1998 mais
de 100 mil trabalhadores perderam empl'lSgo no
campo. Mas eles não existem oficialmente, só como
tragédia humana. ~antas vidas encurraladas, ma-
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nietadas, torturadas, que se desfazem, tangentes a
uma sociedade que se retrai", na visão realista de
VlViane Forrester.
Estudo da UNICAMP revela que o -desempre90 de inserção- é de 30%. Ou seja, de cada cem trabaIhadores que perdem o emprego trinta já não vôltam à mesma atividade. No caso dos 14 mil desempregados da indústria, em rnaIÇO deste ano - segundo a FIESP -, o percentual deverá alcançar os
100%. Esses postos de trabalho foram extintos. Já o
BNOES financia compra de máquinas exatamente
para desempregar e com dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Tratando-se, porém, dos
megaconsóroios da Banda B. o financiamento priviIegiado do Governo FHC vai garantir ef1"llJfeQOS no
País de origem dessas multinacionais, apesar da
~ra ofICiaI de que apenas 30% dos insumos são
importados.
Entre a festa das gigantes das telecomunicações e a farsa do pequeno burguês, que afinal chegou
ao supra-sumo da modemidade, o desempregado
vive o terror dos terrores: o de ser inadequado. a
que faria ele com um celular se já lhe tiraram até a
capacidade de se expressar? Como já não reivindica
mais e está paralisado pela vergonha de sua imperícia, resta-lhe sonhar com a máxima femandohenriquiana: ~udo o ~ue o povo ~ ~ ceI~lar•.No café,
no almoço e no jantar", como IrortlZ8 Biondl em sua
quase fábula real.
Sr. Presidente, nada mais oportuno para fechar
~ pronunciamento do que o artigo do jornalista
HélIO Fe~: -R~flexões sobre o saber e o po~r•. a poh~~~ista tem que ~ ~. no
pulpito, sem ambigu~des e sem mentiras, publlcado nesta segunda-feira, 13, pela Tribuna da Im...... que peço seja transcrito nos Anais desta
casa. Hélio conclui que -FHC pensa ter rn8:is saber
e poder que q~alquer um e que poderá mantpUlá-los
até quando qUiser".
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-

DOR:
REfleXÕES SOBRE O SABER E a PODER

PoIftico-Estadista tem que estar sempre no púlpito, sem ambigüidades e sem meiltíras.

a Presidente FHC sem dúvida alguma merece
a indentificação: ele é estupendo. Poderíamos dizer
também que é fascinante. empolgante, contagiante.
E sua coragem é digna de elogios, pois na verdade
até agora essa coragem não havia sido notada, descoberta, devidamente louvada. Numa espécie de arrebatamento por si mesmo, FHC se pennite criticar,
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condenar e desautorizar nada menos do que Trotzky,o maior pensador e Historiador da Revolução Soviética.
Em 1919, quando era Ministro do Exterior e comandante do Exército Vermelho, Trotzky afirmou
com conhecimento de causa: -Os grandes oradores
se inspiram naturalmente em Deus-. O temido revolucionário que perdeu o poder quando Lenine morreu, extraordinário orador, sabia bem do que falava,
pois sempre foi inspirado e conduzido por Deus.
Pelo menos quando estava na tribuna.
Oitenta anos depois, FHC ridiculariza e tenta
desmoralizar a confissão de Trotzky. E FHC faz isso
na capital do não saber que é Brasnia, mas que detém o poder não se conhece bem em que extensão,
certamente não na extensão da ética. E FHC garante sem o menor limite de velocidade: -O orador não
tem conhecimento lógico do está dizendo. Ele fala
com emoção pessoal e vai sendo conduzido por ela.
É endemoninhado, sagrado, divino, mas não faz
análise sem reflexão-. A -descoberta- de FHC chega
a ser inacreditável. Só não esclarece se chegou a
essa constatação corno político, estadista, ou aproveitando a experiência de uma vida.
Este repórter, citando fatos na campanha eleitoral de 1955, definiu Juscelino Kubitschek -corno
mediúnico e esotérico-. E não tive a menor dúvida
em dizer que -ele falava por falar, improvisava na
medida em que as palavras iam chegando-. Só que
eram discursos puramente eleitorais, não podiam ir
além disso. E essa interpretação não se aplica a todos os oradores. Nem. Trotzky era assim, e como
exemplos brasileiros modernos, também não eram
assim carlos Lacerda e Afonso Arinos.
carlos Lacerda provou ser orador lúcido, Iógico, consciente e sempre inspirado por Deus. Principalmente na curta vida parlamentar que começQu
em 1947 (como vereador) e terminou em 1960.
(Quando se elegeu governador). Mas em 1935, com
21 anos, já era considerado o maior orador bra8ileiro. E provou isso no lançamento da ANL (AlianÇa
Nacional Libertadora), ofuscando· Prestes~ falando·
de improviso por máis de 2 horas. E continuou assim
até morrer em 19n com apenas 63 anos de idade.
(Em 1957, quando Juscelino tentou cássar o seu
mandato por falta de decoro parlamentar, Carlos Lacerda chegou a falar 10 vezes no mesmo dia. Era
eletrizante, as galerias se enchiam, a Câmara atingia
o apogeu. E a própria situação sentava para ouvi-lo,
ninguém ousava aparteá-Io. Lacerda falava por falar
sem fazer análise ou reflexão? Só quem não o ouviu
pode dizer urna blasfêmia como essa).
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E Afonso Arinos? Tinha saber (muito mais do
que alguns) e teve poder até familiar e pessoal. Descendia de uma inegável e indiscutível linhagem que
produziu diplomatas-chanceleres, e outros vultos da
História do Brasil. se alguém viera do poder e estava destinado ao poder, não estava mais do que
Afonso Arinos. E basta reler o seu o maior e melhor
discurso, feito inteiramente de improviso, para verificar que estava sempre inspirado e conduzido por
Deus. Mas acrescentando a esse poder divino, um
saber que poucos tinham corno ele.
Esse discurso pronunciado no dia 22 de agosto
de 1954, (48 horas antes de Vargas se suicidar) foi o
mais importante, o mais imponente, o mais glorioso
que já ouvi em toda a vida. E marcou de tal maneira
o próprio Afonso Arinos, que 10 anos mais tarde, reconciliado com a família Vargas, riscou e expulsou
definitivamente de sua biografia, esse discurso que
jamais se apagará. carlos Lacerda foi o maior parlamentar que conheci. Mas Afonso Arinos é o autor de
grande discurso que ouvi.
O insaciável FHC fala de improviso (embora
com muitas notas e citações à disposição), mas condena os oradores que geralmente falam de improviso. Carlos Lacerda era um autodidata genial, tão genial que tinha sempre que ter Deus acima dele, além
dele, do lado dele, na frente dele. Mas Afonso Arinos
era diferente. Professor brilhante; historiador-participante; escritor versátil e respeitado; filho de chanceler ele mesmo, tinha saber (além do possível) e pcder. (Acima do imaginável).
Dois anos desse discurso memorável, Afonso
Arinos esteve quase para ser chanceler de Vargas.
Já não era· mais possível. Mas aceitou ser Ernbaixador extraordinário, convite e aceitação combatidos
violentamente por Lacerda sem sucesso. Podemos
chamar a isso de ética sem reflexão? E um cidadão
que tentar ser chanceler de três Presidentes e só
consegue no último, abrindo caminho para a presidência, estará sempre apaixonado pefos objetivos e
pelos valores absolutos?
Ninguém discute: o estadista não tem nada a
ver com o homem prático, o homem do governo, o
homem que acredita na ambigüidade. O estadista já
nasceu sabendo. E sabendo principalmente a alta
política, no sentido em que era pregada, ensinada e
definida por Aristoteles.
O deslumbramento do Presidente com o seu
próprio saber leva naturalmente à arrogância As
duas são incomensuráveis. (A palavra exata é essa).
Mas fica visível também a contradição, o gosto pelo
imponderável, a citação truncada ou distorcida por
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ele mesmo, para chegar ao resultado pretendido e
que satisfaz à voracidade da auto-admiração. Esta
chega a ser tão grande que ocupa todo o espaço do
saber e do poder. E deixa todo resto sem explicação. Nem a erudição, vastamente retumbada, consegue se impor aos assistentes apalermados. Percabando isso, o presidente se defende e ataca ao mesmo tempo, dizendo, num tQm visivelmente desafiador: -Vocês podem não estar apreciando CI que eu
digo, mas gostaria de falar por mais tempo, pois
aprecio muito o que estou dizendo-. Estava mesmo,
e na verdade está sempre.
O Presidente falou muito em ética da reflexão e
ética da ação. Conceituou, tentou definir ou constatar, mas não conseguiu. Quando alguém abandona
o próprio passado e pede que esqueçam tudo que
falou, que -ética- está seguindo ou sugerindo? É
evidente que em detenninado momento, a ética da
coerência exige que se mude. Mas não se pode mudar todo dia, num exercício de improvisação que não
consegue achar o próprio espaço. Ou o tempo. E
nem o espaço ou o tempo são os senhores da razão. Aí a saída é criticar os que fazem oposição, afirmando: O poder tem sempre uma estratégia de longo prazo, não entendida pelos apressados da oposição diária-. Essa não é a reflexão do saber ou do
poder, e sim uma clara manifestação ditatorial. Os
que ocupam o poder e se refugiam num pretenso
(ou até mesmo autêntico) saber, têm obstinadamente, obsessivamente, obviamente, a preocupação de
eliminar e destruir a oposição. Ai já não se controlam, não são mais portadores desse saber apregoado, transformam o poder em fonte. usina, ou força
motriz de uma convicção iluminada, o que os leva a
retumbar a própria infalibilidade. E os que se consideram infalíveis chegam logo ao próximo 9l!ltágio de
se proclarnarem insubstitutíveis.
De afirmação em afirmação o Presidente chega à satisfação do inventor de frases e definições. E
diz com enonne prazer pessoal: -Em política, quem
proclama o que quer, perde-. Isso seria a ética da
ação ou da reflexão? Transportada para a realidade,
como o próprio Presidente enquadraria na sua filosofl8 a baixaria da convenção do PMDB?
PS - Não haveria espaço para examinar as
afirmações do Presidente. Pois ele colocol' tudo
num vasto campo. Tenninemos portando com a sua
declaração astuciosa mas como quase tudo, contraditória, incompreensível e desligada da realidade:
-Os críticos cobram o dia-a-dia da administração.
Cobrança banal, imediata e que não preocupa a
quem tem noção das coisas-.
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PS 2 - Aí o Presidente abre a guarda e o jogO.
Diz que a administração, numa demonstração de
que é o verdadeiro campeão de tudo, joga a culpa
nos que -não têm qbef. O Presidente não aceita,
não admite, não joga esse jogo, pois ele tem saber e
tem poder, que manipulará até quando quiser. Pelo
menos pensa isso.

Hélio Fernandes

a SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PP8 - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é com indignação que vemos as n0tícias de que o Governo quer dar aumento irrisório
aperaas para o salário mínimo, ainda não o repassando para os aposentados e pensionistas. Lembro
que já houve a desvinculação de maio para junho,
talvez a maldade já estivesse annada, a fim de não
se concederem aumentos para aposentados que ganham mais que um salário mínimo.
Vamos protestar e exigir que os aposentados e
pensionistas sejam tratados com dignidade neste País.
a SR. ADHEMAR DE BARROS FlUIO (PPB SP. Sem revisão do orador.) - Sr. PteSidente, Sras. e
SIS. Deputados, embora com atraso, quero pteStar h0menagem póstuma ao Senador HuniJerto Lucena.
Conheci S. Exa. quando aqui chegou, há 31
anos. Acompanhei de perto sua atuação como Deputado Federal e, posterionnente, no Senado Federal, conheci a tranqüilidade •.a postura pacífica e séria do homem público que a Paraíba entregou ao
Congresso Nacional. Registro a seriedade do h0mem público que marcou toda a sua vida.
Sr. Presidente, destaco ainda o episódio da
confecção dos calendários - de que V. Exa. deve ter
conhecimento. O Senador Humberto Lucena foi envolvido em denúncias que o submeteram a uma situação. diria hoje, absolutamente folclórica. Pelo manos mais trezentos Parlamentares usaram a gráfica
do Senado, mas apenas S. Exa. foi vftirna desse episódio lamentável. Todos nós estamos sujeitos a fatos como esse, que fazem parte da vida política.
Nos dias que antecederam sua morte, estive
com o Senador no Incor, por gentileza de seu médico, Or. Roberto KalQ Filho. Pude saber de seu empenho para retornar ao Senado a fim de continuar a
defender os interesses do seu Estado.
Perde a Paraíba, perde o Brasil um grande homem público.
Era o que tinha a dizer.
a SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Canelamamos os Srs. Deputados que se encontram nas di-

10080 Quinta-feira 16

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

versas dependências da Casa para que venham ao
plenário registrar presença.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado José Melo.
O SR. JOSé MELO (PFL-AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sempre que volto ao encontro de meus
amigos no interior do Estado reconforto e reanimo
meus sentimentos de que se somos especial como
povo, o somos pela solidariedade, pela hospitalidade, pela generosidade. Quanto mais distante dos
grandes centros, onde se pretende vender a rnodernidade enlatada, mais forte esses. sentimentos, mais
arraigados no povo, mais difundido entre os jovens.
Felizmente.
Neste Brasil distante, mas nem por isso menos
BrasO, se os problemas são nwito mais visíveis, são
também mais acessíveis e possíveis as soluções. E
quando se trata de uma gente aguenida como a de
Humaitá, acostumada a vencer desafios diutumamente, o caminho sempre é percorrido de mãos dadas.
Para lá, seja como seu representante no Congresso Nacional, seja como o educador que sempre fui
e serei, como secretário de Em 1C8Çáo. sempre voltarei
entusiasmado com a certeza de que meus amigos e
colegas lutam o bom cormate, o combate dos justos,
em defesa de uma vida melhor para todos.
Foi o que senti na reunião de diretores, professores e pessoal administrativo, tentando buscar o
melhor ensino para Humaitá. A sensação é de que
os problemas são tantos que só uma gente corajosa,
obstinada e abnegada como esses educadores pcdem removê-Ios.
Fiquei feliz com o companheirismo e espírito
público dos diretores Airson Benigno, Cidomar Miranda, Maria Francisca, Airton Guimarães, José Cidinei, Raimundo Sales João Batista, Margarida Almeida, Cristina Pereira, zamme Brasil, Maria das Graças, Sônia Maria e Célia Campas, todos unidos em
prol da causa maior da educação
Com 'alegria, constatei que Humaitá continua
recebendo a mesma atenção no setor educacional
como quando éramos titular da secretaria de Educação. Registro os expressivos recursos comprometidos pessoalmente pelo Governador Arnazonino
Mendes: foram R$789.000,00 para a Escola Agrotécnica; R$81.255,00 para a Escola Tancredo Neves; R$ 64.509,00 para a Escola Duque de Caxias;
R$106.882,00 para a Escola Gilberto Mestrinho; e
R$600.000,oo para a Escola Alvaro Maa.
Neste reencontro com Humaitá registro com
muito orgulho a acolhida que tive por parte de um
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grande número de educadores, que sabem que este
colega em qualquer fórum, neste Parlamento ou nos
gabinetes ministeriais será sempre sua voz, o seu
representante mais fidedigno de suas inquietações e
aspirações.
É sempre 'uma experiência rica do ponto de
vista humano e profISSional o contato com a Profa.
Marluce. Ex-secretária de Educação de Hurnaitá,
tem uma história de vida inteiramente dedicada à
educação. seu trabalho foi sempre uma semeadura
do conhecimento, um acender de luzes para iluminar
o caminho de crianças e jovens, especialmente na
área rural.
Animador é saber que a Associação dos Professares de Hurnaitá é uma entidade em crescente
prestígio junto à comunidade. Seu presidente, o
Prof. Sidney Temo, é urna referência que garante
que a instituição será a expressão da vontade dos
mestres de Hurnaitá e urna ferramenta a mais para o
seu desenvolvimento educacional.
Sras. e Srs. Deputado, desta tribuna da Câmara dos Deputados quero renovar meu compromisso
de. cobrar pessoalmente do Governador do Amazonas os pleitos que me fez o Padre Neto, esse gigante da solidariedade cristã que mantém urna instituição exemplar, o Centro do Menor de Humaitá.
Falo de uma grande obra em aJcaitce e generosidade. São quase mil menores atendidos pelo
projeto, que é parte da grande missão evangelizadora dos Salesianos. Voltarei a falar sobre este projeto
e seu efeito multiplicador como resposta para esta
nódoa social, que é o menor de rua.
Por fim, quero expressar aos meus amigos, a
toda gente de Humaitá a certeza de que este seu
representante vai estar atento e vigilante a todas as
suas grandes reMndicações.
A instalação do novo gerador já cria novas condições para o desenvolvimento. Conforto, segurança, progressos tecnológicos ficarão mais acessíveis
a um maior número de habitantes. Assim também
será o benefício que produzirá o asfaltamento da cidade, que se inicia de imediato. Registro também a
conquista especial que é a ampfl8Ção do hospital,
urna antiga, justa e sempre emergente reivindicação.
Como última fronteira agrícota do Brasil, Humaitá
terá de estar sempre reivindicando sua condição de
pólo de desenvolvimento regional É imperativo que
lá atuem todos os organismos de fomento, de assistência técnica. de pesquisa, de financiamento, enfim,
para que o braço do Governo esteja ao lado do desbravador em busca de mais produção e melhores índicas de produtividade. Só assim construiremos o

Abril de 1998

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

verdadeiro projeto nacional, que terá a face da justiça e da distribuição de renda.
Era o que tinha a dizer.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrIs. e Srs.
Deputados, como se não bastassem as constantes
mudanças nos critérios e condições para obtenção
de aposentadoria de trabalhadores rurais, além da
reforma da Previdência, que tramita na Câmara dos
Deputados, os trabalhadores rurais da cidade de Itaberaba, Estado da Bahia, estão encontrando por
parte do posto do INSS naquela. cidade dificuldades
extremas para obtenção do beneffeio. A denúncia foi
formulada por diversos trabalhadores rurais~ que alegam existir, além dos problemas para obtenção dos
beneffcios, tratamento muito ruim, o que cornraria o
princfpio da boa prestação do serviço público.
Creio que não seja orientação nacional do
INSS dificultar a já tão diffcil vida dos trabalhadores
do campo, porém, o fato provoca um sentimento de
que há orientação para o referido posto de atendimento haja desta forma.
. Sr. Presidente, quero fazer t.m apelo ao Presidente do INSS, o Or. Crésio RoIn, para que não só apure o
fato, mas tarmém busque solucionar os problemas, ali-

viando, assim, o sofrimento dos trabalhadores.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a publicação
de meu pronunciamento no jornal Hoje na CimMa e
no programa A voz do Brasil.
O SR. PAULO GOuvêA (PFL-SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrI&. e Srs.
Deputados, em 2 de setembro de 1892, o professor
alemão ·Francisco Frankemberger fixou-se flBllocalidade de Matador, no Alto Vale do ltajaf, sendo seguido, dois anos depois, pelos imigrantes Augusto
Zirbel e Jacob Heuser, que construfram suas casas
no centro do que é hoje a cidé:).de de Rio do .Sul sede do. Municfpio que hoje completa 67 8IIlOS de
vida independente.
Rio do Sul ocupa urna extensão territorial de
262 quilômetros quadrados, uma área sensivEllmente
menor que os 3.349 quilômetros quadrados que tinha antes de seu desmembramento de B1ulllenau,
em 15 de abril de 1931. A diferença territorial restante veio a constituir a área de outras quinze c:omunidadas que se foram emancipando do Municfpio-Mãe
a partir de 1949, começando por Taió.
Apesar dessa drástica redução em seu territ6rio, Rio do Sul acabou-se tranafonnando num dos
Municfpios mais desenvolvidos de-·Santa-Gatarina
constituindo-se no pólo econOmico, cultural EI social
do Alto Vale do ltajai. Seu parque fabri1 inclui cerca
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de 360 indústrias de pequeno, médio e grande porte,
voltadas para os setores de metalurgia, siderurgia,
confecção e produção de alimentos. :É neste último
setor que Rio do Sul está concentrando sua ação: a
meta é transformar o Municfpio no maior centro produtor de alimentos de Santa Catarina. Nesta empreitada, um grande aliado será o curso de tecnologia
de alimentos, que a Fundação Educacional do Alto
Vale do ltajaf - FEDAVI (fundada há 36 anos) deverá implantar assim que o Conselho Estadual de Educação autorizar sua transfonnaçáo em Universidade
para o Desenvolvimento do Alto Vale do ltajaf - UNIDAVI, o que poderá ocorrer na metade deste ano.
Hoje, a Fedavi atende a cerca de 1.700 alunos
e, além da sede, possui unidades· avançadas nos
Municfpios de Ituporanga, Taió e Presidente Getúlio.
Com a transformação em universidade, além da tecnologia em alimentos, a Unidavi implantará cinco ou:"
tros cursos, atendendo a uma grande demanda da
região.
Concentrar os esforços no objetivo de impulsionar vigorosamente o desenvolvimento de Rio do Sul:
este é o desafio que está sendo enfrentado pela camunidade rio-sulense. E ele será VEHlCido com uma
autêntica aliança de toda a boa gente do Alto Vale do
Itajaf. Ao fazer isso, os rio-suIenses estão recuperando
o sentido da -Bela Afiança- - nome pelo qual era CC)nhecido Rio do Sul até sua emancipação em 1931. .
Parabéns, rio-sulenses, pelos 67 anos de fundação de seu Municfpio.
O SR. MIGUEL ROSSETTO (PT-RS. Pronuneia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's. e
Srs. Deputados, em 1991 cinco empregados' da
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais CPRM, em Porto Alegre, apresentaram por escrito
denúncias de corrupção envolvendo o nfvel gerenciaI, encaminhadas ao auditor interno da empresa.
Como se sabe, os controladores internos são
08 encarregados constitucionalmente de zelar pelo
bom uso dos recursos públicos (art.74, §§ 151 e 251, do
inciso IV). Deste modo fica claro que os referidos
empregados agiram do modo.·administratívamente
correto. O auditor não só considerou os. fatos apresentados como comprometedores para os envolyidos, como descobriu outros que nem eram do conhecimento dos funcionários que encaminharam as
denúncias de corrupção.
Na seqüência, a diretoria da empresa nomeou
uma Comissão de Sindicância, a qual deformou e inverteu completamente a situação. Aceitou argumentação de que os valores comprovadamente pagos
por prestadores de serviço da CPRM aos envolvidos
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eram ·empréstil1109fJE!SSoais·. Qualquer semelbança
com a Operação Uruguai, de triste memória, é mera
coincidência, ainda que ocorrida no mesmo período
de govemo presidencial.
Em paralelo e exorbitando das funções para as
quais havia sido nomeada, a malfadada Comissão
abriu inquérito em relação aos empregados que encaminharam as denúncias, forçando e fo~ando depoimentos de empregados subordinados dos acusados, além de uma série de invencionices. Apesar
das advertências e exaustivas demonstrações de falsidade das conclusões da referida Comissão, a diretoria da empresa validou-as in totum e despediu por
justa causa os cinco empregados. Transcorridos
sete anos daqueles acontecimentos, o geólogo lrineu Capeletti recebeu· ordem judicial para reintegrar
os quadros da CPRM, já que a época de sua demissão era Presidente da Coordenação Nacional dos
Empregados da CPRM - CONAE, e corno tal detentor de estabilidade por força de acordo coletivo. Todos os demais. empregados também vêm obtendo
ganho, com anulação da justa causa, em suas demandas trabalhistas.
O geólogo Capeletti foi reintegrado no dia 9 de
março próximo passado, por mandato judicial, e foi
novamente demitido em 12 de abril, de forma totalmente arbitrária e injustificada, desrespeitando frontalrnente a decisão judicial que levou sete anos para
ser obtida. Além do mais, nem sequer os valores dos
dias trabalhados e aviso prévio foram corretamente
pagos, nem os 40% da multa sobre o FGTS, mesmo
considerada a data da primeira despedida,' em junho
de 1991, para o cálculo deste valor. Tal procedimento determinou que o sindicato não homologasse a
rescisão. Ou seja, de.um.modo revanchista e ditatoria! a CPRM realizou Uma espécie de segunda eIespedida por justa causa, agora totalmente ao arrépiO
de uma decisão judicial.
Desse modo, Sr's. e Srs. Deputados, dirijo-me
a V. Exas. para denunciar estes fatos e de apelar ao
Sr. Ministro de Minas e Energia e ao Sr. Secretário
de Minas e Metalurgia, hierarquicamente superiores
à diretoria da CPRM, que determinem o imediato
cancelamento da demissão de lrineu Capeletti e seu
retomo aos quadros da CPRM.
Era o que tinha a dizer
O SR. INOC~NCIO OUVEIRA (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's. e
Srs. Deputados, enquanto o Brasil não fizer os ajustes nas suas contas públicas e externas, a economia
não vai conseguir, pela pouca capacidade de gerar
poupança e, portanto, de investir~ criar mais empre-
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novos postos de trabalho, e o que se vê, 'hoje, nos
maiores centros industriais do País, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife, salvador, Fortaleza,
é a exclusão de mão-de-obra. Em parte isso é provocado pela reestruturação das empresas, confrantadas com a competitividade dos mercados globais,
o que as têm obrigado a novas parcerias tecnológicas e a readaptaçães nas suas linhas de produção,
com a conseqüente eliminação de postos de trabalhos. É o lado perverso da incorpClração das altas
tecnologias do processo produtivo, que tem na outra
ponta a vantagem dos baixos custos de produção e,
portanto, preços menores para o consumidor. Produzindo competitivamente e concorrendo nos merca,dos globais, aumentam as receitas de exportação e
o País pode dispor de dMsas para ancorar seu plano de estabilização, sem depender da entrada de
capitais especulativos, nesse vai-e-vem que é provocado pelo capricho das Bolsas, na maré dos capitais
apátridas atraídos pelos altos juros dos nossos papéis. O Nordeste tem conseguido responder à reduzida oferta de empregos nos setores primário e secundário da sua economia, com o fortalecimento do
setor terciário ou de serviços. Mais de 75% do PIB
de Pernambuco, por exemplo, derivam das rendas
do setor terciário. É fato a vocação do Recife como
pólo de prestação de serviços nas áreas de informática, Medicina, formação de recursos humanos e de
estudos, análises e projetos e também, crescentemente, na. área de publicidade e propaganda, em
,todo o Nordeste. Muito dessa realidade se deve à
concentração de capital humano na Capital do Estado oOde, desde o século XIX, finnou-se um núcleo inteIectuaI dos mais notáveis no Brasil e na América latina, a partir dos cursos jurídicos de 1827. Outras escolas superiores ampliaram esse núcleo. A partir dos
anos 60, com a operação da Sudene e a criação das
escolas de administração de empresas, Criaram-se novas oportunidades de formação de jovens, em bom 00mero absorvidos pelo mercado de trabalho de todo o
Nordeste e até do centro-SuI e Sudeste do País.
.Na área de engenharia e arquitetura, Pemarnbuco e o Nordeste nada ficam a dever às melhores
escolas do Sul do Brasil e da América Latina; e é conhecida a procura de vagas, da parte dos bolsista
estrangeiros, nas universidades e faculdades regionais, nos mais diferentes ramos da pesquisa científica e da formação teórica.
Paralelamente à universidade, a Fundação
Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais exerce um
papel de agente de canalização e mudança no pano-
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rama das ciências sociais e na promoção da cultura
em todas as suas manifestações. é grande, também, os museus de arte sacra, popular, moderna, de
expressões folclóricas. Dos mais importantes, por
que reúne todo o acervo criativo do nordestino, é o
Museu do Homem do Nordeste, pertencente ao conjunto da Fundaj.
A resposta do setor terciário do Nordeste ao desafio da criação de mais postos de trabalho l>arece
cofT1)8l1Séir a tímida oferta dada pela agricullura regianaI, ailda baseada na monocultura da cana-de-açúcar,
do cacau e na produção de aUmentos básicos. E
também completa, nas áreas urbanas, as latcunas
deixadas pela reestruturação industrial.
Vale a pena mencionar a indústria de transportes - hoje em forte expansão com as operaç<les do
Porto de Suape e dos portos tradicionais de Salvador, Recife, e Fortaleza - e a malha ferroviária (metro de superfície) nas regiões metropotitanas das capitais nordestinas, todas atividades engajadoms de
mão-de-obra.
.
A economia informal, a exemplo do qU19 vem
ocorrendo, dramaticamente, na Europa, tem sido um
escape para aqueles que são lançados ao desemprego, por força da modelização tecnológica. flnfelizmente, é um setor que foge ao Fisco e que terá de
ser disciplinado. mais dia menos dia, pelo Estado, à
base de estímulos fiscais e financeiros. Mas alguns
exemplos podem servir de balizamento para 81 disciplina dessa atividade tão importante na batalha contra o desemprego. Um deles, bem no Estado de Pernarnbuco, é o setor de confecções de Santa Cruz do
Capibaribe e outras cidades do Agreste pemambucano. Também outras atividades específicas Elm detenninados Municrpios devem ser estimuladas. visando à geração de novos postos de serviço.
Era: o que tinha a dizer.
O SR.· UBIRATAN AGUIAR (PSOB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S..-s. e
Srs. Deputados, na semana passada, ;ao ocupar
esta tribuna, fIZ referências ao programa'de Abastecimento D'água que vem sendo executado 0(. Cea.rá, assinalando a Serra da·Ibiapaba como a ~Jrande
beneficiária da ação góvernamental.
Hoje, mais uma vez, falo de outra realização de
peso da Administração Tasso Jereissati, cuja marca
.do desenvolvimento tem merecido o apoio e ai aprovação do povo cearense. Desta feita, detenho-me no
Complexo Industrial-Portuário do Pecém.
Corno é do conhecimento de especialistas do
'setor, a economia do Ceará, nos últimos dez anos,
tem alcançado taxas superiores às médias do Nor-
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deste e do próprio País. Essa tendência, que se confirma com o crescimento da indústria cearense em
11,6%, origina-se da seriedade e competência com
que o Governo do Estado administra as finanças públicas. Isto quer dizer que no Ceará não se gasta
além dos limites impostos pela arrecadação. A chamada poupança intema, composta com a sobra de
recursos financeiros, tem uma parte investida em
obras de infra-estrutura, para viabilizar a implantação de novas indústrias. Essa iniciativa se completa
com a adoção da política de incentivo fiscal, que tem
atraído um crescente número de empreendinientos.
A construção do Comp1exo Industrial-Portuário
do Pecém traduz bem o reforço substancial nessa
poUtica de desenvolvimento, que se acentua na busca de soluções duradouras para os problemas sociais e na melhoria permanente da qualidade de
vida.
Um porto com acomodações· adequadas para
receber navios cargueiros de grande calado oferece
uma condição de competitividade altamente vantajosa para qualquer país ou região.
A ponta do Pecém, no Município de São Gonçalo do Amarante, possui as condições básicas para
se instalar um porto capaz de receber navios de
grande calado, pela proximidade das águas profundas, pois as curvas batimétricas, de 15 a 17 metros.
estão a cerca de 2 quilômetros da costa. Justamente
por ter as condições favoráveis para receber a grande maioria dos navios comerciais em operação no
comércio exterior, o Porto do Pecêm poderá atrair
importantes empreendimentos industriais, como uma
usina siderúrgica e uma refinaria de petróleo, geradores de pólos empresariais integrados.
O Porto do Pecém, Sr. Presidente, S..-s. e Srs.
Deputados, foi concebido para possibilitar operações
eficientes, com tarifas realmente competitivas, acesso rodoviários e ferroviários livres e independentes
de confinamentos provocados por centros urbanos.
Será do tipo off-shont, ou seja, afastado da praia,
de modo a minimizar eventuais efeitos sobre a linha
do litoral, e seu arranjo geral consta de uma ponte
de acesso, dois píeres de atracação e quebra-mar
de proteção.
O Complexo Industrial-Portuário Pecém foi
idealizado com base nas premissas do desenvolvimento sustentável, com o objetivo de assegurar a
máxima proteção ambiental possível. A meta é evitar
a degradação registrada em outras áreas da Nação,
inclusive no ceará, que obtiveram um rápido desenvolvimento econômico. A construção do porto vai tornar a área da Ponta do Pecêm menos vulnerável ao
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desgaste que ocorre hoje, provocado pelos m0vimentos das marés. A região onde será instalado o c0mplexo vai também ganhar um parque ecológico, com idêntica estrutura do Parque Cocó, em Fortaleza.
A ponte de acesso, até atingir o Píer nll1, terá
comprimento de 1.800,5 metros e seção transversal
com as seguintes características:
- pista dupla de rolamento com 3,6 metros de
largura cada, totaIizando 7,2 metros;
- apoios transversais com 6,0 metros de largura para suportar uma galeriá, em estrutura metálica,
para correias transportadoras;
- acesso de pedestres com 1,5 metro de largura;
Entre o Pier nQ 1 e o Pier nQ 2 haverá mais
319,5 metros de ponte, totalizando o comprimento
de 2.120 metros. Neste segundo trecho, a ponte terá
a mesma seção do trecho inicial, a menos dos suportes de apoio da galeria das correias transportado-

ras.
Na primeira etapa de implantação está programada a construção de dois píeres com atracação
nos lados internos e externos, sendo:
- Píer nl' 1 - destinado ao desembarque de insumos para a usina siderúrgica, ao embarque de
produtos siderúrgicos e à movimentação de cargas
conteinerizadas e paletizadas.
- Píer nl' 2 - destinado à movimentação de
granéis líquidos, atendendo ao embarque e desembarque de navios com derivados de petróleo.
- Píer nl' 1 - contará com plataforma de 45 metros de largura por 350 de comprimento para possibilitar a operação simultânea do descarregador de navios no lado interno e do guindaste portuário no lado
externo. O Píer nl' 2 foi reservado à operação de
granéis líquidos.
1. O quebra-mar, Sr. Presidente, Seis. e Srs.
Deputados, será construído em forma de L, perfazendo um comprimento total de 1.700 milímetros,
prevendo-se o emprego de 2,2 milhões de metros
cúbicos de rocha.
Aí tem o povo cearense mais uma grande obra
que marca o desempenho do Governador Tasso Jereissati, que conta com a integral confiança do Presidente F~mando Henrique Cardoso, sem cujo apoio
não poderia desdobrar esse panorama de realização
e de trabalhos em proveito da coletividade.
Nada mais sou neste instante do que o intérprete do povo do meu Estado, que aplaude a indiscutível promoção do desenvoJvimento que experimenta o Ceará, graças à competência do Governo
Tasso Jereissati, com quem me solidarizo.
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Era o que tinha a ãlZer.
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Seis. e
Srs. Deputados, atualmente a dengue é uma das
mais perniciosas realidades que afligem os brasileiros no campo da saúde pública. Vivemos um rTlOmento de colapso, já que as autoridades não conseguem dar respostas na mesma vek>cidade em que
os casos aparecem.
No ãJa de ontem, por exemplo, a cidade do Rio
de Janeiro registrou o aparecimento de mais 218 n0vos casos de dengue. Apenas nos meses de março
e abril foram registrados 1.379 casos e, em todo o
ano, 1.630, conforme dados publicados na imprensa.
Em Santos, cidade onde moro, já foram notificados
168 casos, conforme a Secretaria Municipal de Higiene e Saúde. Somente no dia de ontem foram confirmados dezessete casos.
O risco de se contrair dengue hemorrágica
também é grande. No Estado de São Paulo, pelo
menos em duas cidades do interior foram encontrados dois sorotipos da doença. A dengue hemorrágica ocorre quando uma pessoa é infectada pela segunda vez, por um sorotipo diferente do que causou
a primeira infecção. Como não é nenhuma novidade
o surgimento da dengue, a possibilidade das pessoas serem infectadas pela segunda vez é muito
grande, principalmente quando se detecta a incidência de dois sorotipos diferentes em áreas que tiveram em anos anteriores, um número elevado de c0ntaminados. A dengue hemorrágica é perigosa, p0dendo levar o paciente ao óbito. Howe quatro mortes com essas características, na semana passada,
em santos, suspeitando-se que tenham acontecido
por tais causas.
O resultado é que ninguém está seguro. Uma
forte dor de cabeça, ou mesmo uma gripe, pode ser
interpretada como dengue, dado o nível da epidemia. Eu mesma estive na PolicffnicalJa Prefeitura
para fazer exames, uma vez que apresentava sintomas da doença. Quem ler os jornais de hoje saberá
que o jogador Edilson, do Corinthians. foi intemado
com suspeita de ter adquirido o vfrus.
Isto não deveria e não pode existir. Da exceção
passou-se à regra. Qualquer dor de cabeça e febre
está sendo encarada como dengue e não mais
como uma inofensiva gripe. O descaso para com a
saúde é o principal responsável pelo alto número de
casos da doença, a começar pela União, com as
constantes reduções orçamentárias para o setor reproduzindo-se nos Estados e Municípios. Acrescente-se a isso a ausência e atrasos de repasses das
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vetbas do SUS e o resultado apresenta números catastróficos.
Aproveitando que ontem foi o Dia Mundúal da
Saúde e que o Ministério da Saúde deu posse a um
novo Ministro, fazemos um apelo no sentido de que
a real importância desse setor seja reconhecida.
Não basta fazer propagandas sobre como eliminar o
mosquito transmissor. É preciso pensar a saúcJle pública como prioridade de verdade, garantindo, por
parte do Poder Público, ações concretas e ágeis
nesse sentido.
Passo agora, Sr. Presidente, a falar sobre outro assunto. Os últimos acontecimentos ocorridos na
Escola Edméa Ladevig trouxeram à luz o debate sobre o relacionamento entre o administrador público e
o servidor público. A atual Administração Municipal
pauta o seu relacionamento pela forma mais parversa, apelando constantemente para o autoritarismo e
a perseguição política.
O que existe, na verdade, é uma tentativa de
escamotear os graves problemas pelos quais a cid&de está passando, por incompetência do atual Chefe
do Executivo. que por ter uma visão poIftica que esvazia os investimentos nas áreas sociais, como a da
educação e a da saúde, procura justificar sua inoperância com a desqualifteaÇão do funcionalismo.
Foi dessa forma que ocorreu uma verdadeira
caça às bruxas na Secretaria de Saúde e Higiene
(SEHIG), envolvendo profISSionais da maior e<>mpetência, mas que não compartilham da mesma visão
do atual Prefeito. É mais fácil provocar pseudofatos
políticos do que justificar o aumento dos casos crescantes de dengue.
O mesmo ocorre na área de educação. É muito
mais fácil perseguir as diretoras do que justificar que
é de inteira responsabilidade do Prefeito a manutenção das escolas. Na época da campanha, então
candidato, foi semcerirnônia que mostrou essa mesma escola, que nas suas palavras estava em Elstado
de completo abandono, e culpou a Administração
Municipal da época por isso. Hoje~ considera ~l direção, corno a vàn:ladeira culpada.
Não podemos admitir que continue a administração do terror, que persegue os funcionários e não
assume a sua 19aI responsabilidade. Quanto ao fato
de que o Prefeito é do partido que sustentou ~l ditadura militar (PPB, que era PPR. que era PDS e que
era ARENA), nada podemos fazer. São posições poIíticas de cada um•.. Porém, se o Prefeito acha que
ainda estamos na era ditatorial, terá na nossa luta
uma resistência democrática, que não bate col1ltinência para herdeiros do totalitarismo.
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Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a divulgação de

meu pronunciamento nos meios de comunicação da
Casa, especialmente no programa A Voz do Brasil.
O SR. SERA-:.!M VENZON (PDT - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S..-s. e
Srs. Deputados, existem inúmeras atitudes tomadas
pelo Governo e pelo Congresso que orgulham o
povo brasileiro e nós, autoridades que influímos diretamente das decisões. Mas existem alguns pontos
que precisam ser modificados urgentemente.
A tendência natural e maléfica da gIobalização
é a formação de grandes grupos econômicos que terão poder de barganha diante do cornéfcio concorrente, inclusive sobre decisões polfticas. A tendência
é o poder econômico subjugar o político. Quanto
mais concentrada a economia em grandes grupos.
maior será esta tendência. O mal socioeconômico
disso é a concentração da renda.
A socialização da renda passa pela pequena e
microempresa, a que mais devolve o dinheiro emprestado para investimentos anteriores.
O dinheiro do FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é recolhido do trabalhador. deveria retornar à sociedade em forma de oferta de postos de
trabalho. Este ciclo está falhando. O Governo, como
representante da sociedade, em momentos e pontos, falha por completo.
O trajeto burocrático para liberar 10 mil para
uma microempresa é semelhante ao processo utiJizado para liberar 10 milhWs para uma grande empresa. O tempo que um técnico demora para analisal' o processo de uma grande empresa é o mesmo
que demora para analisar o investimento mil vezes
menor de uma microempresa. A grande empresa
tem estrutura técnica para prever e estudar seus investimentos com antecedência de quatro a cinco
anos, donde deduz que seis a sete meses de análise
não representa um entrave.
Os bancos de fomento nos Estados e regiões
tem excelentes técnicos para análise. Porém, o número deles é proibitivo para as microempresas.. O
Governo faz discurso sobre a pequena e microempresa, as defende, as elogia e como contrapartida
concede incentivos e financiamentos para as grandas, que lenta e gradativamente vão tratorando pela
concorrência desleal estrutural a pequena e microempresa. A pequena e microempresa persiste porque habita em cada ser humano um espírito empreencJedor e que, se diariamente muitas sucum.
bem, tantas ou mais surgem.
Ora, a pequena e microempresa não se desenvolve porque não conseguimos ainda elaborar um
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programa de manutenção. Temos programas de geroz tem dado uma grande contribuição ao desenvolração de ~noVQ3...!i!mpregos. E cadê o programa de
vimento do Estado, conseguindo manter o ritmo de
manutenÇão? Quantas empresas faliram de tanto
CMSCimento de um dos maiol'Ci'S grupos empresariais
pagar cheque especial; esvafram-se em juros. Quanda região. -Foi um encontro de forças-.
do que se promete e se concede incentivos aos proEra o que tinha a dizer.
ponentes empresários, aos que já são, se aplicam
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Proooncia o
juros e multas falimentares.
seguinte discursO.) - Sr. Presidente, Sr«&. e Srs.
Quantas pequenas e microempresas suplicam
Deputados, a poIftica neoliberal imposta pelo Goverparcelar a sua dívida com o INSS? Não se concede
no vem provocando estragos irreversfveis no Brasil.
porque o INSS diz' que a parte retida sobre o salário
Além do desemprego em massa, o crescimento acedo operário tem que ser pago a vista. Em tempos
lerado da pobreza, a saúde sucateada, a educação
normais ou de calmaria poderia ter explicação, mas
de péssima qualidade. A população assiste à exclucom o tufão que está sendo o Plano Real para a pesão de vários setores sociais, através do processo
quena e microempresa precisam ser revistos os
acelerado de privatizaÇÕ9S e das concessões de serviços básicos, provocando com isso estragos jamais
,seus critérios.
Diante dessas considerações, encaminho carta
vistos em outros governos.
, ao Presidente do INSS para que me forneça inforUm dos exemplos da poIftica nefasta do Gover, mações sobre o montante da dívida das empresas
no são as privatizações realizadas até aqui. Segunpara com o INSS referente à parte do funcionário.
do a OCDE - Organização para a Cooperação e DeQuantos têm pedido de parcelamento? Quantas pesenvolvimento Econômico -, o Brasil lidera o ranquenas e microempresas e qual o percentual refeIdng de privatização no planeta. Só que o resultado
rente a elas? Também enviarei carta ao Presidente
dessas operações indicá que nosso patrimônio foi
do BNDES solicitando infonnaçôes sobre o montanvendido para os grandes grupos empresariais a prete de investimentos para as pequenas e microemço de banana. Dos US$17 bilhões obtidos com a
presas, qual a proporção entre os pedidos de crevenda das empresas, 50% foram pagos em MOEdenciamento e os ,fornecimentos e sobre qual o temDAS' PODRES. O Governo espertamente esconde
po médio para análise dos projetos das pequenas e
esse dado e continua promovendo uma verdadeira
microempresas? Qual a relação de investimentos
tana ,COm nosso patrimOnlo. Dentre os males promo,nas grandes com as pequenas e microempresas? "
pelo Governo, a privatização ~ seto,r elétrico é
Era o que tinha a dizer.
o mais transparente, pois energia é um bem essenO SR. ARNON BEZERRA (PSDB - CE. ProciaJ a todas as camadas sociais. Mesmo apresentannuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr«&.
do resultados desastrosos para a população do Rio
e Srs. Deputados, a Associação Comercial do Ceará
de Janeiro e do Espírito, santo, ,a venda das empre(ACC) comemorou anteontem seus 132 anos de 'atisas de energia elétrica está sendo levada àdiante
vidades com a entrega do Troféu carnaúba à Presi-nos outros Estados. No meu Estado, o Pará, mais
dente do Grupo Edson Queiroz, YoIanda Queiroz.
esta negociata vem sendo armada pelo Govemo EsDurante a solenidade, realizada no Theatro José' de
taduaJ, com a venda da nossa Compànhia'de EnerAlencar, empresários e polfticos, entre outras autorigia Elétrica - CELPA, prevista para acontecer no
dadas, destacaram a importância da entrega do tropróximó dia 20.
féu, que simboliza a luta pelas riquezas do Ceará.
Não satisfeito'em vender a Vale do Rio Doce a
A ACC é a entidade mais antiga do Estado.
pl'éÇO de banana, entregando para o capital internáFundada em 1866, a Associação tem dado a sua
cional uma fantástica fonte de riqueza e defaZér viscontribuição desde o início para a realização das
ta 'grossa para a destruição de nossas' florestas,
principais conquistas do Ceará, como a abertura do
FHC'e seu aliado Almir Gabriel, ignorando todos os
mercado local para as importações e exportações,
riscos que o processo privatizante oferece, aprescriação do Porto de Fortaleza e para a criação do
sam a transferência de mais um serviço essencial à
Banco do Nordeste.
população para as mãos dos grandes investidores
Como disse o Presidente da Bolsa de Valores
estrangeiros.
Regional, Raimundo Padilha, a escolha da primeira
Para um Governo que está pouco se importanautoridade agraciada com o Troféu Carnaúba, que
do com o bem-estar da população e a preservação
marca o aniversário da entidade, também foi bastandas riquezas e do patrimônio de seu Estado, pouco
te feliz. Ele explica que a empresária YoJanda Queiimporta que este ato irresponsável coloque em riICO

vidOs
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O desenvoMmento de nossas regiões e a viela da
população mais pobre, que no apagar das luzes será
a que pagará um preço alto para saciar a ganância
dos empresários.
Preservar nosso patrimônio, manter a qualidade dos serviços e o emprego de milhares de trabaIhadores é irrelevante para o Govemo. O sentido da
política neoIiberaJ de FHC é reduzir o papel do Estado como elemento de desenvoMmento social e econômico. É, principalmente, perpetuar-se no Poder
juntamente com seus apaniguados, utilizando desceradarnente as privatizaçães como fontes de recursos
para os projetos irnediatistas, que no atual momento
é a reeleição dos atuais Governadores.
O que se esconde da população é que as privatizações são um grande filão para engordar 4) caixa de campanha e para garantir as verbas que sustentarão a propaganda eleitoral de FHC, Almir Gabriel e companhia.
Pata justificar tamanha imoralidade, o Governo
do Pará tenta empurrar goela abaixo dos paraenses
a idéia de que, com a privatização da Celpa, os serviços vão melhorar. É MENTIRAI A qualidade dos
serv=70S piorou nos Estados, pela falta de manutenção dos equipamentos e a demissão de funcionários. Isso não chega a ser nenhuma surpresa, pois
todos sabem que os empresários têm intemsses
apenas nos lucros e na exploração da mão-de-obra
barata e desqualificada. No Pará não será difeuente.

As conseqüências de mais esse desserviço :serão
aumento das demissões, queda na qualidade dos
serviços e o pagamento de um alto preço pela energia utilizada pela população.
Para manifestar nossa indignação, iremos às
ruas impedir que o Govemo retire do nosso Estado
um bem essencial ao povo paraense.
Era o que tinha a dizer.
O SR. CANDlNHO MATTOS (PSOB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a imprensa divulgou com certo ar
de entusiasmo, em 5 de março, que, no dia amerior,
o Comitê de Política Monetária do Banco Centl1a1 decidiu reduzir sua taxa de juros básica de 34,5% para
28% ao ano. Trata-se da redução mais significativa
já oconida desde a brutal elevação de outubro de
1997. Entretanto, não vemos motivos para comemorações, já que as taxas de juros ainda permanecerão
muito elevadas, continuando a geração de efeitos
perversos sobre a atividade econômica e sobre as
contas públicas.
.
Naquele mesmo dia o IBGE divulgou a mais
elevada taxa de desemprego aberto dos últilT10lS tre-
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ze anos, que atingiu, em janeiro deste ano, 7,25%
da População Economicamente Ativa. Por sua vez,
o agravamento do desequilíbrio fiscal da União, dos
I:stados e dos Municípios, também tão amplamente
noticiado pela imprensa nas últimas semanas, decorre da redução da arrecadação tributária, em conseqüência da recessão e do aumento da despesa
com a rolagem da dívida pública.
Por outro lado, a taxa de juro real de curto prazo do Brasil é a mais alta do mundo. Nosso Pais é o
que paga mais caro pelo dinheiro que recebe para
aplicações em renda fixa, descontada a inflação. O
juro real brasileiro em operações de curto prazo, que
tem atraído tanto capital estrangeiro, estava no mês
de fevereiro último em 29% ao ano, considerando
uma inflação anual projetada de 4%. A segunda taxa
real mais alta do planeta é inferior à metade da taxa
brasileira: é a da Rússia, com 14%. Seguem-se, na
lista dos países que melhor remuneram o capital de
curto prazo, a Polônia, a Coréia do Sul e a Indonésia. Na América Latina, região em que os países têm
perfil econômico mais próximo ao do brasileiro, não
existem taxas sequer comparáveis: a Argentina paga
7% nas aplicações de curto prazo; o México, 5%; o
Chile, 3%. Já a Venezuela, afogada em uma inflação
de quase 40%, não se constitui em bom exemplo, já
que tem apresentado taxa de juros reais negatiVa..

Os países que fazem companhia ao Brasil no
topo da lista das taxas mais elevadas têm, todos
eles, uma história de dificuldades recentes na rolagem de suas dívidas e de problemas com taxas de
câmbio. A Rússia, por exemplo, o mês passado, tentou sobreviver às desconfianças do meroadofinanceiro internacional, que tinha aquele país como· o
próximo alvo de um ataque contra o câlT,lbio. Os demais integrantes da lista já ultrapassaram essa· etapa. São países que foram obrigados a desvalorizar
suas moedas, sob pressão de investidores, er:ttrando
em crises profundas. Em comum, todos tinham grandas déflCits com o exterior e moedas consideradas
sobrevalorizadas A possibilidade de o Brasil sofrer
ataques semelhantes foi adiada, a partir da edição
de medidas rápidas e duras para enfrentar' a' crise
iniciada na Ásia, em outubro do ano passado. Entre
essas medidas, objetivando um ajuste das contas da
União de R$20 bilhões, destacou-se a elevação dos
juros a níveis estratosféricos. Foi uma típica medida
de emergência. sabemos que o capital atraído por
esses juros é o que busca ganhos rápidos, podendo
deixar o Pàís a qualquer momento. Mas foi útil diante da redução drástica do crédito para países ernergentes, como o Brasil, em conseqüência da crise
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asiática. No-primeif& momento, os juros elevad.ís~imos apenas estancaram a saída de dinheiro do
País. A nova taxa era insuficiente para atrair capital
novo, mesmo especulativo, porque os grandes investidores olham os países chamados de ·emergentes· com desconfiança. O dinheiro só começou a entrar no fim de janeiro, quando, paradoxalmente, o
Banco Central sinalizou que pretendia apressar a redução das taxas de juros. Ao mesmo tempo, aumentou a oferta de papéis que oferecem hedge aos investicIores que temem uma desvalorização súbita do real.
Esse novo quadro fez com que as reservas
cambiais do País dessem um salto de cerca de US$
a bilhões, somente durante a primeira quinzenl;l de
fevereiro último. Esta expansão das reservas tem um
custo social muito elevado: para evitar emissão dascontrolada de moeda, o banco tem de aumentar sua
dívida. Além do impacto negativo sobre as contas Públicas, o processo amplia a concentração de renda.
Sr. Presidente, &as. e SIs. Deputados, os malefícios
da prática de taxas de juros estratosféricas são evidentes
para a sociedade. Por outro lado, dversos especiaistas
opinam que pode ser executada uma poIftica mais agressiva de redução dos juros. Por que não fazê-Io?
Era o que tinha a dizer.
A SRA. MARIA VALADÃO (PTB - GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, volto a expressar minha preocupação pelo avanço das doenças tidas como erradicadas ou controladas, como a dengue e a tuberculose,
dentre outras, que têm afetado um número, expressivo
da população brasileira de diversas camadas sociais.
Em julho de 1996, pronunciei-me nesta Casa a
favor da CPMF, visando contribuir para o melhoramento da saúde e das condições hospitalares brasileiras. Em fevereiro de 1997, voltei a apelar em prol
da saúde, alertando para a expansão das doenças
infecto-contagiosas, bem como pedindo providências
do Governo Federal e do Ministério da Saúde para a
prevenção e controle das mesmas. Em junho de
1997, destaquei o avanço da tuberculose e chamei a
atenção dos Govemos Federal e Estadual e das autoridades sanitárias para tomarem medidas urgentes
para seu combate. Em setembro de 1997, novamente O' apelo para impedir o corte das verbas para a
área de saúde e protesto contra a interrupção dos
programas de vacinação em massa. Não obstante
todas as manifestações nesse sentido, pouco se fez
para controlar a expansão das doenças endêmicas,
e a realidade tem mostrado que elas têm voltado
com toda força, associada àquelas do etiologia desconhecida.
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Ressalte-se que o Brasil é considerado o sexto
país com maior incidência de tuberculose no mundo,
só perdendo para a índia, Indonésia, China e Afeganistão. O Governo brasileiro está sendo acusado
pela Organização Mundial de Saúde - OMS -, juntamente com outros países, de não conter o grande
avanço da doença, cada vez mais resistente aos
medicamentos convencionais.
Em contrapartida, a dengue alastra-se assustadoramente por diversas regiões do País, como conseqüência da falta de recursos e de campanhas preventivas. Lamentavelmente, as verbas do Programa
de Prevenção e Combate a Doenças Endêmicas foram reduzidas, no Orçamento de 1996, de R$270
milhões para R$144 milhões em 1997.
Os surtos da doença não param de crescer e
atingem não só as regiões pobres, mas até as mais
favorecidas economicamente. No ano de 1997, ocorreram 60 mil casos a mais do que em 1996. Neste
ano, a situação está ainda mais grave.
A dengue já se transformou em epidemia, o
que caracteriza vergonha nacional, fruto do descaso
e do mau gerenciamento das verbas públicas. Não
basta apenas combater o efeito. É necessário combater as causas, ou seja, mais investimento em saneamento básico, em educação sanitária e em pesquisas voltadas para doenças infecciosas.
Portanto, dada a gravidade da questão, apelo
ao novo Ministro da Saúde, José Serra, que tem demonstrado vontade política em encontrar soluções
para os problemas sanitários do Brasil, para que implemente medidas capazes de prevenir e combater
as doenças endêmicas. As políticas de saúde pública precisam ser repensadas, sob pena de as moléstias se alastrarem descontroladamente, principalmente a dengue e a tuberculose. '
Era o que tinha a dizer.
O SR. WERNER WANDERER (PFl- PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, no momento em que o fantasma
do desemprego assusta todos e a previsão mais otimista do crescimento econômico do Brasil é em torno de 2,5% para este ano, no Paraná, graças à persistência e ao otimismo do Govemo Jaime lemer,
estamos encontrado a luz no fim do túnel. Indústrias
de renome intemacional, tais como a Detroit, ChryslerlBMW, Thera, Copo, Continental, Kumbo, Renault, Audi, Siemens, Bertrand Faure, dentre outras,
decidiram instalar-se ou ampliar seus investimentos já existentes no Paraná, seja pela posição geográfica privilegiada no Mercosul, pelos incentivos
oferecidos pelo Governo do Estad.:> e Municfpios,

Abril de 1998

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

seja peJa infra-estrutura do Estado para O escoamento da produção. Esses empreendimentos, Sras.
e Srs. Deputados, significam a oferta de mais empregos, diretos e indiretos, bem como a presença do
Paraná na busca do equilíbrio da balança comercial
do País.
O Paraná, que responde por boa parte da produção de alimentos do País, principalmente a de
grãos, sem abandonar sua vocação agricola, no Govemo Jaime Lemer, implementa o processo de sua
industrialização, atraindo indústrias do porte das que
acabamos de citar~ Só para que os senhores tenham
uma idéia sobre esta nova página da história de desenvolvimento econômico e social do Paraná, l19Ssaltamos a união da Chrysler-BMW. vislumbrando
investimentos de US$314 milhões, com perspectiva
de geração de 400 empregos diretos, com capacidade de produção inicial de 12 mil unidades de veículos modelo Dakota por ano. Já para o início de 1999,
a Renault, instalada em São José dos Pinhais (Aegião Metropolitana de Curitiba), estará operando,
com perspectivas de produção de 160 mil carros (IJOr
ano, gerando cerca de 2 mil empregos diretos. As
estimativas menos otimistas apontam para a geração de 5,2 mil novos postos de trabalhos, diretos e
indiretos. A estimativa de investimentos da Audi lá a
de geração em tomo de 15 mil novos empregos, diretos 3 indiretos.
O Paraná,· polém, não é uma ilha de prosperidade. Enfrentamos muitos problemas sociais, (1U9
exigem criatividade dos govemantes, da classe empresarial e demais setores da sociedade paranaense. O Govemo Jaime Lemer tem enfrentado muütos
desafios, dentre I:'S quais a de buscar novas indústrias,
nacionais e internacionais, visando à geração de empregos. Temos lido comentários~ publicados pela imprensa, de economstas falando de incertezas quanto
ao COf11JOrtamento futuro da economia dos parceiros
comerciais do BrasU e também de nosso próprio Paes.
De fato, a globalização da economia, as eventuais oscilações nas bolsas de valores geram dúvidas junto ao mercado internacional. Entretanto, ninguém duvida de que o Brasil está se impondo como
um dos países de economia emergente. As refonnas
constitucionais que estão sendo promovidas pelo
Congresso Nacional, a estabilidade da moeda naeionaI, aliadas à expectativa de mercado, resgatam a
respeitabilidade do Brasil no mercado intemacional.
Neste aspecto, o Govemo do Paraná tem procumdo
tirar proveito desta nova visão do Brasil no mercado
internacional, bem como sua posição neste processo
de globalização da economia.
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Ainda ontem, dia 14, o Governador Jaime Lerner. o Vice-Presidente de Qualidade da Chrysler
Corporation, Richard O. Schum, o Presidente de
Operações BMW das Américas do Norte e do Sul,
Henrich Heitemann, e o Prefeito de Campo Largo,
Newton Puppi, promoveram a cerimônia, no Palácio
Iguaçu, de oficialização da Tritec Motors, Joint Venture para a construção da fábrica de motores no Brasil. Mas o que está dando certo no Paran&, queremos que seja bom também para outros Estados.
Neste aspecto, queremos destacar a visita que a comitiva de Parlamentares, liderada pelo Exmo. Presídente desta Casa, Deputado Michel Temer (PMOBSP), fará à Alemanha, no periodo de 20 a 24 deste

mês.
A comitiva, constituída pelos Deputados Michel
Temer, Geddel Vieira Lima, Marcelo Déda, João
Henrique, Almino Affonso, Henrique Eduardo Alves e
este Parlamentar que vos fala, tem em sua agenda
de compromisso: visitas à Câmara Estadual de Deputado da Baviera, juntamente com o Embaixador
Roberto Abdenur, ao museu·e instalações da Síemens, às instalações da Oaimler-Benz AG, ao Pariamento alemão, onde teremos uma reunião com sua
Presidente, Ora. Rita Susmu, e com o Grupo TeutoBrasileiro de Parlamentares, presidido por Albert
Des, e encontro com Ora. Angelika Koster Losack,
~mbro da bancada do Partido dos Verdes e com o
VIC9-P~idente da. ~da ~. Partido Liberal FOP, Ulnch Irmer. VlSitare~, atnda, a Câmara Estadual de .Deputados de Be~~ além de encontros
com auto~~e.emp~nos Interessa~ em trocar experiêncl88 e Investimentos com o Brasil.
.Para finalizar, Sras. e Srs, Deputados, gosta- .
riamos de registrar o esforço que o Presidente Fer-..
nando Henrique Cardoso tem feito no sentido de me-.
lhorar a imagem do Brasil perante os demais países.
O Presidente da República também esteve visitando
a Alemanha e desde então o intercâmbio cultural e
comercial entre ~ dois ~íses só tem aumentado.
Era o que tinha a dIZer.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PTS - AR.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,·
Sras. e Srs.Deputados, ocupo hoje a tribuna para
tratar de questão que considero extremamente importante para a Amazônia, para o Amazonas e principalmente para o Estado de Roraima.
Falo, Sr. Presidente, sobre este sonho que
está pouco a pouco se transfonnando em realidade,
qual seja, o asfaJtamgnto da BR-174, no seu trecho
total de aproximadamente mH quilômetros entre Manaus e Pacaraima (marco BV-8).
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O Amazonas já fez sua parte. Concluiu os 255
quilômetros, com pontes, meio fios, acostamento, sinalização horizontal e vertical, além das demais
obras de arte. Roraima, em função da lentidão do
seu Governo, ainda tem 61 quilômetros para serem
asfaltados, sendo catorze entre o Jundiá e a Vila do
Equador e 45 na reserva indígena dos waimiris,.
atroaris, isto no Estado de Roraima. Se não bastasse a falta de conclusão desse trecho, ainda estão
faltando em torno de 31 pontes, sendo que a primeira está em construção e doze nem ao menos iniciaram os trabalhos de engenharia O pior é que a ponte sobre o Rio Branco, numa extensão de aproximadamente mil metros, nem sinal, nem vontade, nem
esperança de iniciar a construção.
Srs. Parlamentares, o Estado de Roraima é
rico em florestas, tem um subsolo com riquezas minerais incalculáveis, tem um potencial de exploração
agropecuário invejável, mas tem Governo sem polrticas macro para promover o desenvolvimento a médio e longo prazos. Infelizmente, não temos um pIano diretor que possa ao menos criar expectativas
para o investidor potencial. Fala-se na soja como
urna cultura que levantará a economia combalida do
Estado. Fala-se na pecuária como uma alternativa
amazônica para o fornecimento da proterna animal
para a região e que produzirá frutos para o produtor
e para o Estado.
Mas, infelizmente, são apenas conversas, planos utópicos, quando não se tem vontade política.
Precisamos urgentemente, Sras. e Srs. Deputados, de cobrar medidas paliativas para o Estado
de Roraima, porção mais setentrional do Brasil e última fronteira para nosso desenvolvimento. Queremos
afastar o fantasma de que, com o asfaltamento da
BR-174, Roraima será tão-somente cidade-dormit6rio para aqueles que sobem em direção à Venezuela
e ao Caribe ou para aqueles que adentram pela porção Norte em direção ao turismo no Amazonas ou
aos negócios na Zona Franca.
Queremos Roraima integrada ao desenvolvimento nacional, e não cúmplice de uma estagnação
econômica por falta de política corajosa de abertura
a investimentos, para os que lá vivem e para os que
acreditam no seu futuro.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ARY KARA (PPB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este dia 20 de abril marca o transcurso do
141 2 aniversário da querida cidade de Caraguatatuba, localizada no nosso litoral norte paulista. Por
isso, não poderia deixar de fazer este simpático re-
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gistro nos Anais da CâI1léll1l dos Deputados para nos
congratular com a população, lideranças e autoridadas dessa cidade que é a jóia do litoral, onde as
mãos da Criação se fizeram sentir em toda sua beleza e esplendor. A estância balneária de Caraguatatuba tem suas origens nos anos de 1653 e 1654,
época em que João Blau era o Capitão-GeraI da Capitania de Nossa Senhora do ltanhaém e a Condessa de Vimieiro a donatária da Vila de Nossa Senhora
de Caraguatatuba. Em 1770, o Govemador da Vila
de São Paulo determinou ao comandante do Destacamento da Vila de São Sebastião que fizesse erigir
uma povoação nas paragens de Caraguatatuba, determinando locais de construção da cadeia, da Câmara e de uma igreja, consagrada a santo Antônio.
Em 20 de abril de 1857, Caraguatatuba foi elevada à categoria de Municrpio e em 30 de novembro
de 1947 tomar-se-ia estância balneária por interrnédio de urna lei estadual. Em 1967, a cidade foi praticamente destrurda em conseqüência de violento
temporal que alagou bairros inteiros, destruiu casas,
prédios públicos, pontes, estradas. Graças à fibra e
à tenacidade de sua gente, Caraguatatuba, como
uma verdadeira fênix, renasceu das cinzas, retomou
seu desenvolvimento baseado principalmente no turismo, tomando-se uma das mais bonitas, simpáticas e hospitaleiras cidades do litoral paulista.
Contando com dezenas de praias e pontos turísticos dos mais bonitos, rede hoteleira de nrvel intemaciona~ Caraguatatuba tem toda sua economia
centrada no turismo. E os milhares de turistas que
aportam na cidade, principalmente nos finais de semana e nos períodos de férias e temporadas, encontram muitas atrações como o Mirante da Chegada,
situado no topo da serra, na Rodovia dos Tamoios,
ou o Mirante do Morro Santo Antônio, ponto de religiosidade e onde se encontra a imagem do seu santo padroeiro, ou a Pedra da Freira, fonnação rochosa onde a natureza esculpiu imagem que sugere
uma religiosa em posição de oração.
Além disso, Caraguá conta com uma infinidade
de belas praias, como a do Centro, Camaroeiro, do
Garcez, Prainha, Martin de Sá, Indaiá, Aruan, da Lagoa, das Palmeiras, do Porto Novo, do Romance,
das Flexeiras, Brava, Capricómio, Massaguaçu, Cacanha, Mococa, Tabatinga.
O nome da cidade vem de caraguatá, gravatá,
cruatá, croá, planta bromeliácea, uma das mais características da flora brasileira. Das 1.600 conhecidas, cerca de mil são nativas do Brasil. Mas também
é aceita a versão de João Mendes, no Dicionário
Geográfico da Província de São Paulo, para quem a
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palavra é corruptela de cursá guatatybo, que significa enseada com altos e baixos, em razão de ter esta
enseada parcéis e cõmoros de areia em vários lugares.
Neste momento em que cumprimentamos toda
a população de Caraguatatuba pelo 141 11 aniversário
da cidade, queremos também congratular-nos com
todas as suas autoridades e lideranças, através de
seu dinãmico Prefeito, que vem desenvolvendo notávai trabalho no Municfpio, Antônio Carlos da Silva, e
de seus ilustres Vereadores, Mauri Diniz Ferreira,
Aurimar Mansano, Celso Pereira, Ornar Kazon,
Agostinho Lobo de Oliveira, Anfsio Rodrigues dos
Santos, Aureliano Gonçalves Pereira, Carlos de Oliveira, Dúlio Peixoto, Gornet'Cindo NicoIau dos Santos, Jesus Neves de Mello, João Rodrigues de Godoy Filho, Jorge Jacinto de Oflveira, Juares Pereira
Pardim, Roberto Commans, Sebastião Carlos Fernandes, Valmir Gonçalves.
Parabéns, Caraguatatuba, pelos seus 141
anos comemorados neste dia 20 de abriU
Sr. Presidente, passo a outro assunto. Neste
dia 20 de abril. nossa querida cidade de Cunha, no
Vale do Pamrba, está aniversariando, quando comemora seus 140 anos. Por isso, não poderia deixar de
fazer este registro nos Anais da Câmara dos Deputados para congratular-nos com a população, autoridadas e lideranças de Cunha, Municfpio pelo qual
temos· trabalhado diutumamente, sempre objetivando seu desenvolvimento, a realização de obms e
serviços pelos quais ele clama e a melhoria da qualidade de vida de sua população, gente amiga e hospitaleira.
O povoamento das tenas hoje pertencentes a
Cunha teve inrcio durante o ciclo do ouro, com a
criação de várias fazendas ao longo da Trilha dos
Guaianazes ou caminho do Ouro, que ligava 11 região de Minas ao Porto de Parati e ao Rio de Janeiro. No locáI onde já estava locaftzada a sede do Municfpio formou-se um povoado, fundado em 1724l por
Francisco da Cunha Menezes, denominado Nlossa
Senhora da Conceição.
A localidade tomou-se Distrito em 1736 Freguesia em 1838, naquela oportunidade com o nome
de Falcão, provavelmente em homenagem a um pcvoador, Falcão ou Falc6n, que em 1730 doara uma
imagem da Virgem Nossa Senhora da Conceição à
capela local. Elevada a Vila em 15 de dezembro de
1785, recebeu sua denominação atual ao tomar-se
Municfpio, o que ocorreria em 20 de abril de 1858.
Municfpio gigantesco, apontado como dos
maiores em dimensões territoriais do Estado de São
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Paulo, Cunha, desde sua fundação, centra sua economia na agricultura e na pecuária. O turismo também vem experimentando notável crescimento, recebendo Cunha mil~res de turistas, atrafdos por sua
paisagem deslumbrante, onde a natureza foi pródiga, seu clima dos melhores, suas festas populares e
religiosas.
As principais atrações do Municrpio são a Fonte Santa Rosa e as cachoeiras do Desterro, Pimenta, Ribeirão e Mato Limpo, a Pedra da MarceIa (com
1 mil e 800 metros de altitude e de onde se avista a
bafa de Parati e as cidades de Parati e Angra dos
Reis), o Parque Estadual da Serra do Mar, o Mercado Municipal, a Igreja da Imaculada Conceição (de
1731), a Igreja do Rosário (1793), o Museu Municipai. as criações de búfalos, o cultivo de trutas (no
Rio Bonito, Rio Manso e sertão do Rio Manso).
A estância climática de Cunha, Sr. Presidente,
é um cenário de rara beleza. A visita fica encantada
com suas serras, como a do Mar e Quebra-Gangalha, suas cachoeiras, ribeirões, nascentes e trilhas,
lugares indicados para o ecoturismo, como passeios,
caminhadas e pescarias em criadouros principalmente de trutas. A cidade conta com mais de trinta
estabelecimentos, como hotéis, restaurantes, fazendas e pousadas, lanchonetes. dooerias e pesqueiros, para bem receber os turistas que chegam de todos os quadrantes do Estado para desfrutar de seu
clima, de sua natureza e de suas belezas.
Seu folclore é 1l'IUibf.rico, como o Moçambique,
Folia de Reis, Folia do Divino, jongo, catira, São
Gonçalo, e o grandioso artesanato rural, no qual se
destaca a fabricação de peneiras, esteiras, jacás, piIões, gamelas e cerâmicas primitivas. A cerâmica artrstica, com exposição pennanente na Casa do Artesão, 'no Bairro Lava-Pés, merece atenção especial,
com destaque nacional e até internacional.
Palco da Revolução Constitucionalista de
1932, a cidade preserva muitas caractetisticas das
batalhas de seu passado histórico, bem como do caminho do ouro. Suas festas trpicas e populares revivem essas tradições.
Neste dia 20 de abril, quando Cunha comemora seu 140ll aniversário, nossas congratulações à
sua população simpática, hospitaleira e trabalhadora, bem como nossos cumprimentos às suas autoridadas e lideranças, nas pessoas de seu dinAmico e
; competente Prefeito, nosso companheiro José de
Araújo Monteiro, ao VlC8-Prefeito, José Benedito de
Oliveira, e a~ seus ilustres Vereadores, Wilson Carlos de Almeida, Gilmar Aparecido Ouerido,Acácio
Alves de Oliveira, IdÍTlauro Telles de Siqueira Neto,
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BenedIto Isidoro Soares, Dulce Galvão Freire André,
Edy Aracy Maria Leite, IIson Gonçalves Ledoino,
lsael de- Can1PõS Oliveira, João Aires dos Reis, João
Car10s Barbosa, João Donizete do Nascimento, José
Leontino de Toledo, Roque Luáano de Oliveira, VaImir de Oliveira ToIedo.
Parabéns, Cunha, pelos seus 140 anosl
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
tratar de outro assunto e dizer que fui Vereador na
cidade de Taubaté entre o final da década de 60 e
inrcio da de 70, pela Oposição, o extinto MDB. Era
um periodo difrcil da vida nacional, época de muitas
perseguições polrticas, com as liberdades democráticas sufocadas pelo regime ditatorial. Posso dizer
tudo isso de cátedra, pois vinha da militância estudantil, tendo sido Presidente do Diretório Acadêmico
Ulysses Guimarães da Faculdade de Direito de Taubaté, e todos sabem o quanto os estudantes eram
perseguidos.
Estivemos presente nos grandes movimentos
nacionais, apoiando as causas populares, como o
fim da repressão e da censura aos lJ19ÍOS de comunicação, as liberdades democráticas, a legalização
dos partidos de esquerda, a volta das eleições diretas para Governador e Presidente da República.
O movimento sindical mereceu sempre nosso
total apoio. Basta consultar os arquivos dos jornais
para se observar que estivemos sempre na mesma
trincheira em que nos encontramos: ao lado das
questões populares. Não somos daqueles polrticos
que se escondem ou ficam em cima do muro. Assumimos nossas posições e as defendemos, pois sabemos que estamos sempre fazendo o certo para
nossa gente.
É o caso da votação para a refonna da Previdência Social. Um caso polêmico, acerca do qual tivemos um posicionamento desde o inrcio. Nosso
voto foi responsavelmente a favor do trabalhador,
pois todos sabemos que se a Previdência quebrar, o
povo será o prejudicado, principalmente os aposentados. Mas basta que se faça uma consulta nos registros de nossa votação na Câmara dos Deputados
para se avaliar que votamos a favor de todas as
emendas que beneficiavam o trabalhador brasileiro.
O sindicalismo brasileiro remonta sua Juta por
melhores salários, redução da jornada de trabalho,
fim do trabalho infantil e paridade de direitos para
homens e mulheres, pagamento de férias e 13° salário, garantia de aposentadoria, ao começo deste sécuJo. E às vésperas do século XXI, ainda vivemos
um tempo de conquistas, hoje na luta contra o monstro do desemprego, dos rnaletrcios causados pela
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globalização - que garante empregos lá fora, contra
o trabalhador aqui do Brasil, a estagnação salarial.
Nas famosas paralisações do ASC, principalmente na virada dos anos 70 para os 80, quando o
sindicalismo ali mais se fortalecia, notadamente entre os trabalhadores metalúrgicos, estávamos na torcida, dando nosso apoio e nosso incentivo a este
movimento que ajudou a mudar a história das relações entre patrões e empregados.
Por tudo isso, com a certeza de termos um
passado de respeito para com o trabalhador brasileiro, é que nesta oportunidade, Sr. Presidente, podemos, da tribuna da Câmara Federal, trazer a lume
essas lembranças, para congratular-nos com todos
os metalúrgicos brasileiros.
Ocorre, Sras. e Srs. Deputados, que este dia
21 de abril é o Dia dos Metalúrgicos. Parabéns a
você, trabalhador metalúrgico, que cotidianamente
labuta nas fábricas ou nas oficinas, construindo, fabricando, produZÜ1dO a riqueza e o desenvolvimento
da Nação brasileira.
Parabéns, metalúrgico, pelo seu dia!
Sr. Presidente, desejo ainda abordar outro assunto. No dia 26 de abril a acolhedora e simpática cidada valeparaibana de Monteiro Lobato aniversaria,
oportunidade em que comemora seu 1182 aniversário. Assim, ao fazennos este registro" nos Anais da
Câmara dos Deputados, COngratulamo-l106 com toda
sua população, alegre, feliz e trabalhadora, assim
corno com todas as suas autoridades e lideranças,
que contribuem para seu desenvolvimento econômico e social.
Monteiro Lobato surgiu em 25 de abril de 1857,
como Freguesia de Buquira - na Irngua tupi, buquira
significa Ribeirão dos Pássaros. A Freguesia foi eJevada à Vila em 1880 e tornou-se cidade em 1900.
No entanto, seria reduzida à condição de Distrito de
Paz de São José dos Campos em 1921. Fmalmente,
no dia 24 de dezembro, véspera de Natal do ano de
1948, Monteiro Lobato acabaria recuperando sua
autonomia como Municrpio.
O nome da cidade - Monteiro Lobato - foi adotado justamente quando da recuperação de sua autonomia, visando homenagear o escritor Monteiro
Lobato, que lá viveu por alguns anos e onde escreveu parte de suas mais importantes obras, inclusive
o célebre livro -Urupês-, a obra para adulto mais importante da biografia Iobatiana.
Lobato viveu na Fazenda Buquira, mais tarde
denominada de Fazenda do Visconde e Sftio do
Pica-Pau Amarelo, propriedade herdada de seu avô.
Foi observando o jeito de ser e agir do caboclo, prin-
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cipalmente das queimadas para preparar a terra
para o plantio, que o escritor escreveu um artigo hist6rico, "Velha Praga-, publicado no jornal O estado
de S. Paulo, semente do livro -Urupês·. Para Lcmto, o ato de se fazer queimada para o plantio era
uma praga praticada pelos caboclos que acabava
com o húmus da terra e podia ter graves conseqClências. Homem de muita visão, Lobato há mais de
meio século criticava algo que o Brasil viu pintado em
cores trágicas neste ano de 1998, com a gigantesca
queimada no Estado de Roraima, que dizimou um terço das suas matas e florestas e que se originou pelas
mesmas práticas que nosso escritor criticava.
Atualmente com perto de quatrocentas propriedades agropecuárias, a principal atividade econômica de Monteiro Lobato é a pecuária leiteira, escoada
pelos 320 quilômetros de estradas que cortam o Município, que se finca entre São José dos Campos e
Campos do Jordão, em plena serra da Mantiqueira.
Um local deslumbrante, onde a natureza foi muito
generosa.
A fazenda do Sítio do Pica-Pau Amarelo, as
cachoeiras de Santa Bárbara e do Roncador, os Saltos dos Pretos, as serras da Mantiqueira, Trabiju e
Matinada, as Pedras Branca, Palmital, Queixo D'Anta, a cerâmica, bordados, além dos apreciadíssimos
doces e queijos caseiros fazem a delícia dos turistas. A cidade tem muitas pousadas, restaurantes típicos, pesqueiros, para receber os visitantes.
A cidade conta também com a realização de
muitas festas populares, típicas, folclóricas e religiosas. Podemos destacar a Festa de São Sebastião,
no mês de janeiro, quando se realizam as famosas
cavalhadas, e a festa do Cavalo Pangaré, em julho
ou agosto de cada ano.
Queremos, neste dia 26 de abril, quando Monteiro Lobato festeja seus 118 anos, cumprimentar
toda sua operosa população, por meio de seu dlinâmico e realizador Prefeito Municipal, Henrique Martins Filho, assim como seus Hustres Vereadores WIIson Guimarães, Luciana Santos Dias Colombo, "era
Lúcia Soares de Morais Medeiros, João Batista lauimarães, Adilson Benedito Teixeira, Fmncisco Medina Sobrinho, Geraldo da Rocha, Paulo Monteiro
Aenó e Roberto Oliveira da Silva.
Parabéns aos amigos e companheiros de Monteiro Labato.
Parabéns, Monteiro Lobato, pelo transcurso de
0
seu 118 aniversário!
Era o que tinha a dizer.
O SR. FAUSTO MARTELLO (PPB - SP. Pronoocia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
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e Srs. Deputados, o desemprego é um dos grandes
problemas do Brasil nos tempos atuais. Resultado,
entre outros fatores, da modemização de procedimentos industriais, da automação industrial e do desenvoMmento de novas técnicas produtivas, o desemprego é um fantasma que assombra não apenas
aqueles trabalhadores que perderam seus postos de
trabalho, mas também aqueles que continuam empregados e estão inseguros quanto ao dia de amanhã e todos aqueles jovens que ano a ano vão atingindo a idade madura, a idade de ingressar no mercado profissional.
Como decorrência da modemização que ocorre na indústria, no comércio, na agricultura e no setor de serviços, o fenômeno do desemprego não é
encontrado isoladamente no Brasil, mas faz parte
das preocupações de países do Primeiro Mundo
também. Ocorre, entretanto, que esses países têm
estrutura econômica muitíssimo mais consolidada do
que a brasileira, não apenas em tennos de amparo
ao desempregado, mas também com relação à possibilidades de retreinamento, onde se pode preparar
um desempregado da indústria, por exemplo, a assumir funções diferentes da que exercia, mudando
para outro ramo da economia.
No Brasil esse amparo não existe. se não considerannos as experiências louváveis e criativas do
Senai e do senac, ambos atuando há décadas com
bons serviços na área de aprendizagem industrial e
comercial, veremos que no Brasil nunca houve a
preocupação com o treinamento de mão-de-obra. As
poucas escolas profissionalizantes mantidas pelo
Governo têm sido extintas aos poucos, seu número
diminuiu muito nos últimos anos, e sempre se interessaram por formação específica, não preocupadas
com o quadro de desemprego que viesse a se formar na economia brasileira.
É compreensível que os empresários brasileiros privilegiem a otimização de custos na operação de seus negócios. Afinal de contas, racionalizar despesas é a maneira mais certa e segura de
se conseguir baixar custos para tornar-se competitivo. Num panorama de comércio globalizado,
como o que se verifica hoje, com mercados comuns como o Mercosul, por exemplo, a competitividade é palavra-chave para o sucesso das contas
externas.
Além disso, os consumidores, após a abertura
das importações ocorrida no Brasil nos últimos
anos. tomaram-se mais exigentes e sabem que muitos produtos nacionais ainda se encontram aquém de
seus similares importados, em preço ou em qualidade.
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Essa~isponibilidade de produtos estrangeiros,
a possibilidade de ampla escolha entre produtos,
acabou levando a indústria nacional a atingir novos e
invejáveis parâmetros de qualidade e preço. Mesmo
nos produtos menos sofisticados, como sabonetes,
por exemplo, existe hoje no Brasil urna variedade
que beneficia o consumidor final, que pressiona os
industriais nacionais à maior eficiência, à melhor
qualidade de seus produtos, a buscarem preços
competitivos, para que possam concorrer em tennos
de igualdade com fabricantes estrangeiros.
Entretanto, um dos resultados de todo esse
processo é justamente a modemização industrial,
que põe fim a um grande número de postos de trabalho em nosso País.
Nenhum Estado brasileiro está livre do desemprego e mesmo Estados onde a massa de trabalhadores é mais escolarizada, como é o caso do Aio de
Janeiro, apresentam problemas de diversas ordens,
não apenas com relação ao nível de emprego, mas
também no que respeita à remuneração. Aegistre-se
que no Aio de Janeiro, segundo dados do IBGE, os
trabalhadores recebem remuneração 30% inferior
àquela dos trabalhadores paulistas.
A subocupação, o subemprego e a economia
informal amenizam o problema individualmente, mas
não servem de alívio, porque o ideal a se buscar é
um mercado de trabalho que ocupe a grande maioria
de seus componentes e tenha a capacidade de absorver as camadas de trabalhadores que aos poucos vão atingindo a idade produtiva.
O que fazer?
Com certeza, o maior responsável por qualquer
tipo de solução que venha a ser dada é o próprio
Governo, seja implementando políticas de reeducação para desempregados mudarem de ramo, seja
reduzindo o peso das contribuições sociais para permitir maior volume de contratações, seja conduzindo
a economia brasileira para uma situação em que ela
comporte e possibilite o pleno emprego.
Claro está que a redução da carga tributária é
fator preponderante nesse panorama. Essa redução
traz maior alívio aos empresários, que podem passar
a contratar maior volume de trabalhadores. Essa
contratação possibilitará aumento dos volumes produzidos, gerando maior renda e possibilitando a redução dos custos finais. Por sua vez, os assalariados, com uma carga tributária, direta ou indireta, menor, terão maior capacidade de compra, contribuindo
para a maior movimentação econômica no País.
Essa movimentação, ou o que poderíamos
chamar de apogeu econômico. é a ferramenta capaz
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de colocar o Brasil no Il,Jrno de um desenvoMmento
que o leve a patamares mais próximos daqueles ex..:
perimentados pelos países desenvolvidos. A pujança
comeroial de uma nação é apenas reflexo de sua pujança industrial; esta sim, geradora de renda e de arrecadação tributária. Uma arrecadação que é cada
vez mais importante para que o Governo tenha condições de implementar seus programas de ação, trabalhando para melhorar o nível de vida da população, adquirindo condições de sustentar programas
de amparo aos desvalidos, além de ter possibilidade
de continuar trabalhando nas suas funções típicas,
de garantir segurança, educação, saúde, alimentação e moradia a todos os brasileiros, para que usufruam integralmente dos benefícios da cidadania que
lhes são assegurados pela Constituição Federal.
Era o que tinha a dizer.
O SR.ITAMAR SERPA (PSOB - AJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, cenário de grandes acontecimentos
políticos e sociais, a central do Brasil é a síntese
perfeita do universo de contrastes em que vivemos.
Ali, no meio de ruas malcheirosas, a miséria é fonte
de inspiração para roteiros tão ou mais comoventes
quanto a obra-prima que acaba de ganhar o Urso de
Ouro do festival de cinema em Betfim. Conversando
com funcionário de uma farmácia que fica próxima à
estação de trem, ouvi comovido a história de um homem que, com apenas um real e setenta centavos,
implorava por uma lata de leite em pó para alimentar
os seis filhos, todos postados em ordem crescente
na calçada, sendo que o menor ainda estava nos
braços da mãe.
Sensibilizados com a penúria daquela famnia,
recém-chegada de Campina Grande, na Paraíba, os
funcionários da farmácia se cotizaram e compraram
três latas de leite, uma imediatamente foi aberta pelo
pedinte, que misturou parte do pó em uma garrafa
com água que trazia dentro de urna sacola, servindo
imediatamente aos rebentos famintos. Saiu agradecendo e prometendo que um dia voltaria para pagar
pela caridade. Ninguém sabe para onde foi aquele
homem, sua mulher e os seis filhos, e apenas um
real e setenta centavos no bolso.
Se convidássemos um representante do Govemo, um economista com formação liberal e um dirigente de entidade de classe, como o MST, para
analisarem a situação dessa famnia, teríamos, com
margem mínima de erro, as seguintes conclusões:
·Os Programas Comunidade Solidária e Toda Criança na Escola são iniciativas que demonstram claramente os esforços que estamos fazendo na área ao-
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cial e que se intensificarão a partir do segundo mandato do Presidente Femando Henrique Cardoso·,
dirá o governista.
O economista, escolado em números e planilhas, será taxativo ao afinnar que o problema é insolúveI, uma vez que, no mundo globalizado, só haverá vaga para aqueles que realmente forem capazes,
criativos, eficientes e adaptados para o prOéeSSO de
mudança que está em curso. Não concluirá o pensamento, pois será interrompido pelo porta-voz do
MST, que aos berros responsabilizará o Estado por
não promover a reforma agrária nos mesmos moldes
equivocados da extinta União Soviética.
Da toda esta discussão, sabemos que de (:oncreto restará apenas o tilintar das poucas moedas
que somam um real e setenta centavos no bolso da. quele pobre miserável E nada de novo acontecerá
na vida desse e de milhões de brasileiros que vivem
em condições lamentáveis, enquanto encararmos o
problema de forma isolada, apresentando soluções
poIfticas para uma questão basicamente humaniJsta.
É inquietante para um governante do quilate do Prof.
Fernando Henrique cardoso ter de passar o domin90 de Páscoa lendo jornais que estampam manchetes sobre prostituição infantil e o trabalho de meninos de onze anos, recebendo quarenta centavos por
tonelada de sal que consigam carregar. Não pelo
fato em si, pois este é por demaiS conhecido. O que
provoca mal-estar e desalento no Presidente é que
esta estrutura perversa foi criada para atender aos
interesses de dominação que remontam ao coronalismo do infcio do século. Se não houver urna ruptura dramática neste modelo de controle pela miséria,
programas sérios, como o Comunidade Solidária,
correrão o risco de se transformar em instituições de
caráter meramente assistencialistas. Uma criança
que recebe R$1,80 por dia para quebrar pedras,
custaria aos cofres públicos R$54,OO se o Governo
se dispusesse a pagar sua diária em troca da obligatoriedade de freqüentar uma escola.
E de onde viriam estes recursos? Da economia
que o Estado fará com a aprovação das reformas
constitucionais. Ora, se os partidos de oposição preferem defender os privilégios de funcionários qUiS se
aposentam no auge da idade produtiva, recusam-se
a aceitar o fato de que o Estado não pode ser patrão
de bancários, metalúrgicos e petroleiros e acreditam
que o problema do desemprego no Brasil está dissociado do contexto global de competitividade baseada
em preço baixo e qualidade, é mais do que justo que
eles assumam uma parcela de responsabilidade 50bre cada calo que estoura nas mãos dessas crian-

Quinta-feira 16 10095

ças. A menina que entra em boléia de caminhão em
troca de R$10,OO por um favor sexual deve pesar na
consciência de todos os Parlamentares que resistem
e postergam a votação das reformas.
Na acomodação de interesses e na defesa de
parcelas de poder, percebemos claramente que pouco espaço há para ações que contemplem os interesses da coletividade. Não se trata de prerrogativa
dos homens outorgados pelo Poder Público, mas de
um sentimento disseminado em todos os segmentos
da sociedade, baseado no individualismo e na salvação da própria pele. Quem acompanhar atentamente
a marcha dos trabalhadores rurais sem terra, marcada para o próximo dia 17 para lembrar os dois anos
do massacre ocorrido em Eldorado do Carajás, surpreender-se-á ao ver organizações alheias ao movimento pegando carona para defender suas próprias
causas.
O modelo neoliberal explicita e estimula este
tipo de comportamento na medida em que aponta
como safda para o desenvolVimento a competição
acirrada e a sobrevivência apenas dos mais fortes.
Classificar o ser humano pelo seu poder de consumo é o mesmo que condenar à morte todos os miseráveis do mundo. E sabemos que não faltam loucos
que acreditam na depuração da raça através da exc1usão das diferenças. Neste ponto, a sociaI-democracia se apresenta corno modelo ideal na busca de
alternativas que excluem os radicalismos da esquerda e da direita, procurando conciliar os aspectos positivos de cada uma dessas correntes. É esta polftica
que está possibilitando um acordo de paz inimagináveJ entre irlandeses e ingleses, capitaneado pelo Primeiro-Ministro britânico, Tony Blair.
A importância do fortalecimento do PSDB nas
próximas eleições não se limita tão-somente à manutenção do Presidente Femando Henrique Cardoso
no cargo por mais quatro anos. É a continuidade de
um projeto poIftico consistente e transparente que
defende a modernidade e o desenvolvimento consciente de que todos os esforços serão infrutíferos
enquanto existirem pessoas com apenas um real e
setenta centavos no bolso.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~. e Srs. Deputados, ao buscar atendimento médico, o cidadão
pretende encontrar alfvio para suas mazelas. O profissional deve, portanto, tratá-lo de forma a preservar
ou reconquistar sua integridade física e psicológica,
o que se dará, na maioria dos casos, mediante a
prescrição de medicamentos restituidores da saúde.
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Dessa forma, a emissão de uma receita assume importância capital na relação de confiança estabelecida entre médico e paciente.
Em um País cujos índices de autoJredicação
atingem níveis alarmantes, a par da dificuldade, principalmente da população carente, em conseguir uma
simples consulta nos serviços de saúde - o que
pode demorar meses -, a figura do receituário médico se esgarça, e parece mais rápido e eficaz -consultar-se- com o farmacêutico mais próximo.
Ora, os profissionais de fannácias são habilitados para descrever os medicamentos, seu uso, suas
aplicações. Cabe exclusivamente aos médicos a
prescrição da droga, pois há que se considerar o
quadro clínico, a história do paciente, a possibilidade
de eventual interação medicamentosa.
Prescrição de medicamento é assunto da mais
alta relevância e seriedade. Por isso mesmo, deve
ser clara e inequívoca como bem explica o 5.0.5.
Remédia., material elaborado pelo Movimento da
Cidadania Contra Aumento Abusivo de Preços. De
acotdo com o informativo, o paciente tem todo o direito de fazer várias perguntas ao médico para sanar
quaisquer dúvidas acerca da receita. Pode até masmo fazer anotações próprias no documento ou solicitar que o profissional escreva em letra de forma para
facilitar o entendimento.
O cidadão não se deve furtar a, por exemplo,
pedir esclarecimentos sobre efeitos colaterais, cuidados especiais a serem observados, dosagem, contra-indicações e até mesmo se é possível a indicação de outras marcas de medicamentos que possuam o mesmo princípio ativo.
Como se vê, não mais cabe postura meramente passiva diante daquele que poderá estar traçando
o caminho para o reencontro com a saúde ou, esperemos que não, para a trilha da exacerbação da dor
com a não-soIução do problema.
Nobres colegas, mesmo considerando que
uma política nacional de saúde deva dar manifesta
prioridade às ações preventivas - o que, no final,
mostra-se a opção mais econômica e eficiente -, a
política de medicamentos também merece lugar de
destaque nas previsões governamentais
serviu unicamente para embaralhar os horizontes o anúncio da venda de medicamentos em supermercados. Como resultado do contágio dos princípios neoliberais, em que é de responsabilidade exclusiva do mercado definir preços (lei da oferta e da
procura), levantou-se enorme discussão: considerações técnicas contrapunham-se a razões econômicas para a adoção da medida.
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Na realidade, deve-se empreeóder rigoroso
controle da medicação comercializada, dependa ela
de prescrição médica ou não.
Por outro lado, o desestímulo impingido à indústria farmacêutica nacional com a recente aprovação da Lei das Patentes - que privilegia a importação - praticamente aniquilou qualquer iniciativa de
investimento no parque nacional.
Medidas díspares, em lugar de fortalecer o setor, pugnam por sua efetiva e impiedosa desestruturação. Não será por outro motivo a preocupação aspacífica da Organização Mundial de Saúde com as
políticas farmacêuticas nacionais, especialmente as
dos países em desenvolvimento •
Como médico, ex-Secretário de SaMe e político, acredito que princípios econômicos e poUtica de
saúde podem inter-relacionar-se, rontudo, sem serem confundidos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-&. e
Srs. Deputados, os componentes e as lideranças da
Associação de Moradores Jesus de Nazaré, do Conjunto Habitacional Governador João Durval Carneiro
- Feira X. o maior da cidade de Feira de Santana,
estão preocupados com a invasão de áreas institucionais destinadas à construção de parques, jardins,
escolas, praças esportivas e outros equipamentos
públicos. Esses espaços são legalmente da coIetividade. As invasões estão sendo efetuadas sob a conivência da URBIS - Habitação e Urbanização da
Bahia S.A., que está reconhecendo e comercializando as superfícies invadidas.
O Conjunto Feira X foi inaugurado e entregue
aos moradores em 22 de agosto de 1985, com 3 mil,
261 casas. Desde sua construção o conjunto não
dispõe de áreas verdes e de lazer, embora o projeto
inicial contenha espaços reservados para tais finalidadas. As poucas áreas existentes estão sendo invadidas e destruídas, em um momento em que a
grande luta em todo o mundo é pela preservação
das áreas verdes e dos espaços livres nas cidades,
garantindo boa qualidade de vida e ambiente ecologicamente equilibrado.
Apesar das inúmeras solicitações e abaixo-assinados encaminhados ao Govemo do Estado, Prefeitura Municipal de Feira de Santana e Diretoria da Urbis, nenhuma atitude foi efetivada no intuito de coibir
as invasões e proceder à devolução das áreas ao
conjunto residencial.
Cansados de esperar pelos governantes que
deveriam assegurar os direitos do cidadão, os mora-
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dores do conjunto, por sua associação, foram levados a entrar com uma ação na Vara da Fazenda PÚblica de Feira de Santana, requerendo a competente
ação civil pública contra a Urbis e o Município de
Feira de Santana.
Por isso, solicitamos ao Govemador do nosso
Estado e à Prefeitura Municipal que intervenham no
sentido de solucionar imediatamente a gravEI e urgente situação na qual foram envolvidos os moradores daquela área. A Urbis não pode continuar a conduzir esse processo causando danos que poderão
ser avaliados, no futuro, como irreparáveis. É necessário que os moradores tenham preservados os direitos que foram acordados quando da assinatura
dos contratos de aquisição dos imóveis.
Ela o que tinha a dizer.
O SR. JORGE TADEU MUDALEN (PPEl- SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, 15 de abrif é o Dia Nacional
da Conservação do Solo. Mais do que comemorar
essa data, .precisamos refletir sobre a degmdação
cada vez mais crescente do solo, um fomecedor de
nossos alimentos. O homem retira do solo SElUS alimentos. Os solos são ecossistemas enormemente
complexos em si e sua fertilidade vem da atividade
de diversos organismos, tais como bactérias, fungos,
minhocas e ácaros, todos ocupando posições e realizando atividades específicas que se encaixam perfeitamente nos solos em que se encontram. O solo
adequado à produção é reduzido no mundo, pois
predominam as áreas acidentadas, os deseI1Ios, as
pedras, os rios, os lagos e as florestas. Mesmo assim, os homens estão adotando práticas nocivas ao
solo, com o objetivo de elevar a produção, exijgência
da crescente demanda de alimentos. O uso inadequado de fertilizantes, inseticidas e agrotóxicos, bem
como a exposição de terra arada às cheias têm efeito desastroso para os rios: salinização de suas
águas e assoreamento de seus leitos. Com isso, essas substâncias químicas matam bactérias e outros
organismos vivos, alterando os ciclos de vida do
solo. O crescimento do número de indústrias, de
pessoas e também a falta de cuidado foram destruindo a fertilidade do solo, a quem o homem aprendeu a desrespeitar. O seu mau aproveitamento causa sérias conseqüências, como a contaminação - o
uso de herbicidas, fungicidas e inseticidas para uma
produção mais rápida e em maior quantidade faz o
solo perder seus nutrientes. Atualmente, o grande
contaminador do solo é o lixo, que o está mantando.
O desmatamento é outro problema sério que desprotega o solo, Ievando-o à desertificação.
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Neste pronunciamento, irei ater-me ao lixo
corno contaminador do solo em potencial. Hoje o lixo
é tudo aquilo que se joga fora. O ser humano livla-se
do lixo, jogando-o-fora de seu alcance, mas não do
ambiente em que vive. Para onde vai o lixo produzido nas cidades? Por exemplo, a cidade de São Paulo, pela sua magnitude, vive a situação mais complexa, na medida em que naquele Estado são produzidas 14 mil toneladas diárias de lixo, lançadas em
aterros sanitários ou queimadas em incineradores.
As áreas ocupadas pelos aterros são contaminadas
pelo chorume, um -líquido formado a partir da ação
de bactérias sobre a matéria orgânica existente no
Iixo-. O chorume contamina o solo e o lençol freático
e é de vinte a trinta vezes mais poluente que o esgoto. A incineração do lixo eleva a concentração de p0luentes na atmosfera, causando nas pessoas pr0blema alérgico e provocando rinite, asma brônquica e
bronquite, além do mau cheiro. As dioxinas que se
originam da queima do lixo, proveniente sobretudo
dos hospitais, são altamente persistentes e biocumulativas, sendo que o efeito dessas substâncias no organismo é prolongado e pode causar até câncer. Em
quase todos os locais de deposição final do lixo a
capacidade está esgotada e com a tecnologia obsoleta. Com raras exceções, os Poderes Públicos não
têm desenvolvido políticas inovadoras.
Os investimentos devem ser aplicados em n0vas tecnologias que, além de tratar do lixo, possam
contribuir para a reduçã.~ do volume e para a sua
reutilização. A coleta seletiva ou a reciclagem deve
ser incrementada, pois a separação prévia do material facilitaria o trabalho nas usinas de compostagem
(produção de adubo) e no reaproveitamento de .parte
do lixo inorgânico, como garrafas e latas.
Vontade polftica e conscientização ambiental
são necessárias. Para isso o Poder Público deve
elaborar uma política para o lixo, a fim de garantir a
proteção do solo. A sociedade deve arcar com sua
parcela de responsabilidade na questão do lixo, para
o controle dos agentes pela degradação ambiental.
Neste Dia Nacional da Preservação do Solo cabe
a todos nós assuminnos o compromisso de pennanentemente estarmos motivados e mobHizados em defesa
da proteção do solo e contra todos os processos de
desrespeito pala com o solo e a natureza.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (MarçaI Filho) - Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE
Tem palavra ao Sr. Deputado Fernando Lopes.
O SR. FERNANDO LOPES (PDT - AJ. sem
revisão do olador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
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putados, O pronunciamento que hoje faço tem o oi>jetivo dê encaixar numa moldura comum diversas
questões que têm sido tratadas na Câmara dos Deputados, às vezes de modo velado, às vezes pouco
articuladamente.
Ouvimos há pouco o protesto veemente de
Parlamentares que conhecem a situação das universidades federais. Especialmente o da Deputada
Sandra Starling, que mostrou os valores irrisórios recebidos pelos professores dessas universidades.
Isso seria de espantar se vivêssemos num país que
prezasse a sua autonomia ou em que houvesse um
governo federal que cuidasse da educação e da preparação para a pesquisa científica e tecnológica.
Como todos sabem, não é o que acontece. O Governo Federal vem sucateando as universidades, não
por querer mal a elas, mas por fazer parte do seu
projeto de traição nacional acabar com a pesquisa
séria e independente no Brasil. A privatização de
empresas estatais estratégicas também já liquidou
centros de pesquisa renomados e vem restringindo a
ação dos que ainda restam.
Ciência e tecnologia não são prioridade numa
colônia, e hoje neste País não há governo de nação
independente. Em Brasília há uma administração colonial que não quer saber de educação, ciência ou
tecnologia, a não ser naquilo que interessa aos capitais estrangeiros que dominam a nossa economia.
Também ouvimos muitas reclamações a respeito do salário mínimo, irrisório e aviltante, que especula-se - sofrerá não um reajuste, mas um
acréscimo nominal absolutamente injustificável, insustentável, ridículo mesmo perante os olhos da Nação. Para o Governo Federa1, o que interessa é prover de mão-de-obra barata as grandes empresas
que hoje controlam o nosso mercado.
Numa colônia, a cidadania não é ampla, não
abrange o conjunto do povo. Ela é restrita a essa
classe dominante subalterna, às elites e àqueles que
compartilham do poder dessa administração colonial
dirigida peta Sr. Femando Henrique Cardoso. SaIários dignos não fazem parte desse projeto, a não ser
no contingente restrito que coloca em funcionamento
as fábricas de propriedade do capital estrangeiro,
que se instalam com favores ofICiais em nosso País.
Também não é de surpreender que as Forças
Armadas brasileiras estejam debilitadas. O Exército
não treina, grande parte dos aviões da Força Aérea
não levanta vôo e a Marinha possui frota inteiramente antiquada e obsoleta. Para que Forças Armadas
numa colônia? Não há soberania a defender, porque
o projeto do Governo de traição nacional é o de per-
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mitir a entrega mais deslavada e desavergonhada do
nosso País aos interesses dos estrangeiros, que,
mesmo assim, não se satisfazem.
Hoje estão nos jomais declarações de um importante oficial norte-americano que dirige o centro
de Inteligência das Forças Armadas dos Estados
Unidos e que defende a ocupação da Amazônia no
caso de haver problemas ambientais que afetem
aquele país.
Ora, que nação tem agredido mais o meio ambiente do nosso planeta do que os Estados Unidos?
O buraco na camada de ozônio aumenta cada vez
mais devido aos métodos de produção industrial liderados pelo Império do Norte; as chuvas ácidas,
que aniquilam florestas, advêm da utilização dessas
mesmas técnicas e são em grande medida te8ponsabilidade também do Império do Norte; o efeito estufa é resultante da queima de energia em larga escala patrocinada pelos Estados Unidos.
Portanto, os Estados Unidos não têm autoridade, qualquer que seja. muito menos moral, para acusar alguém de provocar danos ao meio ambiente. No
Brasil se cometem danos ao meio ambiente, muitos
e gravíssimos, mas quem os comete, na g!'al1de
maioria dos casos, são as elites, são as empresas
estrangeiras. A classe dominante brasileira os palrocina. Mas nós é que temos de reverter esse proces80, e não autoridades estrangeiras, que estão muito
à vontade, porque, afinal de COfltaq, estão se referindo a um país que hoje tem uma administração absolutamente colonial, que não se incomoda com a repercussão dessas declarações. Mas nós, brasileiros
patriotas, nos incomodamos. Se para o Governo Faderal patriotismo simboliu. atraso, coisa do passado,
para nós, brasileiros, não. Conhecemos os iflteresses da nossa Pátria e do nosso povo. Sabemos que
esses interesses estão sendo vilipendiados paio Govemo Fernando Henrique Cardoso, que quer fazer-se
passar por competente a pretexto da estabilidade
dos pr.eços. Mas o custo desta falsidade é que o Sr.
Fernando Henrique Cardoso, ao término deste mandato, que esperamos seja único, nos legará uma dívida pública interna quatro vezes maior do que a que
encontrou quando assumiu o Governo, já na vigência do Real. Ao sair ele nos deixará uma dívida externa extremamente ampliada e um déficit da balança comercial, em função da sua política atrelada aos
interesses estrangeiros, de cerca de 35 bilhões de
dólares.
Nada disso é por acaso. Não são fatos isoIados. A mão que liquida a pesquisa e o ensino superior da nossa Pátria, que sucateia as Forças Arma-
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das, que dá fim às empresas estatais estratégicas,
que faz com que a nossa agricultura e o pequeno
agricultor sejam dizimados no campo é a mE!sma
que garante o aviltante salário-mínimo atual, que
destina bilhões e bilhões para os grandes banoos e
nega recursos para a saúde pública, que quadruplica a
d~ pública intema mas não investe nada, reslJ/tando disso tudo uma economia brasileira liquidada, arrasada, com o desemprego se alastrando a olhos vib1os.
Esta vai ser a herança do Governo de tmição
nacional: o desemprego em Iarguíssima escala 0 que
nas grandes cidades assume um papel assustador,
e a agricultura inteiramente abandonada, a pretexto
de urna suposta abertura no mundo globalizado.
Todos sabemos que isso é conversa fiada. porque a Europa, que· aplica técnicas sofISticadas na
agricultura, tem urna política protecionista conhecidíssirna em todo o mundo. Os próprios Estados Unidos defendem a sua agricultura, quando necessário,
com barreiras alfandegárias, barreiras não-trill>utárias. Fazem isso com todos os países, fazem isso
com o concentrado de laranja brasileiro e com quaIquer produto que afete os produtores ~!ricanos. Eles gostam da gIobaJização na casa dos outros,
assm como o Japão, a Alemanha, a França, a loglaterra, porque lá dentro mandam os seus interesses.
Na grande maioria dos casos, até discordamos
desses interesses - e podemos discordar -, fIléllS temos de reconhecer que são os interesses nacionais
daqueles países.
No Brasil isso é inteiramente fora de cogitação.
Procura-se definir a defesa dos interesses nack>nais
como algo arcaico para que eles, os entreguistas, os
traidores da nossa Pátria, pareçam modemas.
Mas há modemidade no desemprego em larga
escala? Que modernidade há no salário mínimo ridículo de hoje, que se cogita aumentar para 130
reais? Que modernidade há na liquidação da agricultura? Que modemidade há na desnacionalização da
perdia de
nossa economia? Que modernidade há
controle absoluto da política econômica?
O Sr. Fernando Henrique Cardoso não pode
mexer signifICativamente na taxa de câmbio, porque
haveria repercussão nos ínãlCes inflacionários, o que
lhe retiraria a fachada que esconde, aos olhos ele alguns. a incompetência da equipe econômica e os
planos macabros de liquidar com a soberania brasi!eira, transformando-a não numa colônia como ai que
fomos de Portugal, ou mesmo num país subjugado à
Inglaterra, mas numa colônia dos grandes interessés

na

estrangeiros, capitaneados pelo Império do Norte.

que aqui tem mandado e desmandado.
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camara

É preciso que isso seja dito na
dos Deputados, porque muitas vezes parece que a maioria
governista desta Casa não percebe o que acontece.
Mas não tem como não perceber, porque os
Srs. Deputados não são tolos ou ingênuos. Vieram
para cá depois de uma intensa disputa nas suas bases e sabem o que está acontecendo em nosso
País. Quando aqui defendem a política do Governo
Federal- é preciso que se diga -, estão defendendo
uma política de liquidação da nossa Pátria, urna política de traição nacional. Não estão defendendo verbinhas para os seus Estados, não estão defendendo
liberação de emendas aqui ou ali. 1sso é mera desculpa. Estão defendendo uma coisa muito mais criticável, muito mais profunda: a transformação do nosso País numa grande colônia.
Contra esse projeto entreguista do Governo
Fernando Henrique Cardoso, as oposições estão
construindo uma alternativa. Urna alternativa a que o
nosso País tem direito. O Brasil é um continente,
tem uma população de bom tamanho e com muita
disposição para o trabalho. O Brasil é um país de recursos naturais amplos. O Brasil é um país que até
há quinze, vinte anos tinha um setor industrial razoavelmente integrado. O Brasil é um país que pode
corrigir as injustiças sociais amplas e profundas e
que pode se transformar numa grande potência. Não
para repetir aquilo que os bajuladores da visão .de
mundo norte-americana defendem, mas para traosformar-se numa grande potência, para liderar a
erna"?ipação econômica da América Latina e do
Terceiro Mundo.
Temas que contrapor nosso projeto de transformação do Brasil numa grande potência ao que
está transformando o Brasil nurna grande colônia.
Esse é o projeto do Governo Federal. do qual ainda
"!o ~mos ~o mínimas conseqüências, consequêl1Cl8S pontuais, como o agravamento do desemprego, que as oposições ~ ~unciavam há quase
quatro anos como conseqüência dessa falsa tratada
como se fosse um plano de longo prazo. o Plano Reat.
O q~ _estamos vendo. é a construção de todas .as
cond~ para o surgll~ento de u~ g~ ~nse
~1Ca em nosso ~~IS. Sem ~htteaS industnal e
agncola, ~m urna pohtlC8 ec~rnlC8 voltada para o
me~do Intemo,~ara reconstruir o setor es~tal estratéglCO, Jl:Sra ~stlmular as pequ~n~ ~ ~18S empresas.naclOO8ls, para ":,udar a distnbUlçao da renda
e _da nqueza e construir um mercado de massas,
nao vamos a lugar nenhum.
Esse desemprego tende a aumentar, porque
as empresas multinacionais só empregam o traba-
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Ihadorbnmileiro·quando isso faz parte dos..s8l,1s pJanos no âmbito mundial, porque elas fizeram uma divisão internacional de suas fábricas e, por canseqüência, da produção. Mas elas agem atendendo a
seus interesses. E os nossos interesses, quem vai
defendê-Ios? Nós, da Oposição, enfrentando a administração colonial do Sr. Fernando Henrique Cardoso; nós, os patriotas, que não aceitamos que um generaIeco americano qualquer venha faJar em ocupar uma
parte da nossa Pátria. Afinal, pelo menos ele falou
abertamente aquilo que se diz em segredo em outros
ambientes. se algum dia esses generaIecos americanos vierem para o Brasil, pode ser que alguns peISOnagens da política brasileira estejam em Paris, mas

nós estaremos aqui para enfrentar essa siuação,
como enfrentamos outras no passado, de cabeça erguida, embora não esteja vendo neste plenário nenhuma liderança do Governo, para dizer que este não é
um governo de traição nacional, não é uma wlgar adminisb'ação c01oniai num país que pode construir um
futuro brilhante para a sua população e ser, COI'OO já
disse, a vanguarda da América Latina no rumo da IiberIação econômica e social, abrindo caminho para
um mundo menos desigual, com menos prepotência.
O Brasil não é - com todo o respeito aos povos destes
países - Granada, Panamá ou outras nações onde os
interesses norte-americanos intervêm como querem.
Aqui, temos posição forte e popular de sentido nacionaIista anaigado, que ~ questão de manter.
Ouço, com prazer, o Deputado AmaIdo Faria de Sá.

-O Sr. Arnaldo Faria de Sá - Deputado Femando Lopes, acompanhando o desenvolvimento de seu
raciocínio, lembramos que o Govemo diz não haver o
desen1Jrego que V.
acaba de denunciar da tribuna, que se trata apenas de situação conjuntural, em
decorrência de questões regionais e locais, que não há
o oornero de desempregados que denunciamos e é

ex-

demonstrado pelo próprio IBGE. certamente, o motivo
para tanto desemprego é aquele que V. ex- está denunciando: empresas multinacionais que aqui se esta-

beIecem e acabam com o parque industrial nacional,
comprando empresas brasileiras a preço de banana.
Mas o Governo diz que não há desemprego e, como
desculpa, alega que o mesmo está acontecendo também na Europa, Ásia, aqui e ali. Na verdade, nobre
Deputado Fernando Lopes, eu e V.
não estamos
preocupados com o desemprego alemão, japonês, inglês, português, mas sim com o desemprego do nosso
innão brasileiro. Por isso, cumprimento V.
O SR. FERNANDO LOPES -·Obrigado, Depu-

ex-

ex-

tado Arnaldo Faria de Sá. O aparte de V.
riquece meu pronUflÇiamento.

ex- só eo-
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A propósito, gostaria de tocar num aspecto
muitas vezes enfatizado patos áulicos 7"do Govenio.
Como desculpa para a taxa de desemprego que
existe hoje, eles dizem que esta é gerada pela modemização tecnológica. Ora, seria alguma coisa parecida se estivéssemos criando tecnologia em nosso
benefício. Na realidade, esta política de desemprego
é para que as filiais das empresas estrangeiras aqui
estabelecidas comprem equipamentos de suas matrizes e celebram com elas contratos de assistência
técnica. Tudo isso são divisas, royalties e dólares
que saem do nosso País. E para que possam sair,
nosso País se endivida cada vez mais e mantém
uma montanha de reservas, de pura fICÇão, que chega a sessenta e poucos bilhões de dólares.
Essas reservas não são nossas. É dinheiro dos
que vêm lucrar no cassino em que se transfonnou o
Brasil, onde o capital estrangeiro sempre ganha, e o
povo brasileiro sempre perde. O Banco central é
mero cofre-forte desses recursos, que estão ali à ordem e disposição dos grupos estrangeiros e daquelas que queiram retirá-los. Todos bem sabemos que
as reservas cambiais não podem crescer de um ano
para outro, se a balança de pagamentos tem um
rombo de 35 bilhões de dólares, a não ser que capitais especulativos estejam entrando, para desmontar
nossas empresas e liquidar com a nossa economia.
Nada disso é caminho para a modernidade.
Não queremos ser colônia moderna. Queremos ser
país aberto a inovações e progresso. Temos condições, mão-de-obra e cientistas para isso, apesar da
política dos Ministérios da Educação e da Ciência e
Tecnologia. Temos cientistas, trabalhadores e mãode-obra capazes. O que não existe - muito ao contrário _ é qualquer vontade política nesse sentido.
Mas essa vontade política vai ser construída,
porque já percebemos nas ruas a população descontente com as crescentes taxas de desemprego,
inclusive no campo, a multidão de desocupados, os
conflitos pela terra, o rombo na balança de pagamentos, a defasagem da taxa de câmbio e os juros
estratosféricos, cujo motivo nenhuma das autoridadas da área econômica consegue em momento algum explicar, o arrocho do funcioné'Ílismo e os salários que não sobem - mas a inflaçãozinha sobe dia

após dia. Vamos enfrentar tudo isso nas ruas, demonstrando que queremos construir uma alternativa
que transfonne nossa pátria numa grande potência,
e pôr para fora este Governo que está transformando o Brasil numa grande colônia.
Durante o discurso do Sr. Fernando
Lopes, assumem sucessivamente a PntSi-
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dência os Srs. José Mauricio, 1Q Supleme de
Secretário e Marta Suplicy, § 2ll do artigo 18
do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy) _ Continuando o Grande Expediente, concedo a palavra ao
Deputado João Mendes. S.
dispõe de 25 nimltos.
O SR. JOlO MENDES (PPB _ RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, neste dia importante, em que tenho o privilégio de ocupar a tribuna para falar no Grande Expediante, vou abordar tema dos mais graves que vivernos no País, porque os governos, ao \ongo dos anos
_ isso é histórico, não é apenas uma crftica ao C-ioverno atuaI-, deram as costas para o nosso interior.
O Brasil viveu sempre voltado para o IllBlr, esquecendo suas potencialidades e verdadeiras vacações para extrativismo, agricultura e energia l'ElCicláveI. Podemos realmente extrair da natureza tudo
aquilo que ela tem para nos dar, razão de ser do homem do interior, porque ele só tem o que pode extrair da natureza. Nisto, Deus foi muito bondoso e
dotou nosso País de uma costa abundante, extensa,
fértil e rica, mas também de um interior magnífico,
com potencial imenso. Cabe a nós, que exercemos o
Poder, seja Executivo, seja Legislativo, priorizar o
que realmente levaria o País para o caminho elo verdadeiro desenvoMmento.
Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, os países desenvolvidos tendem a atrair para suas regiões
urbanas, exatamente por questão de avanço tecnológico, a maior parte da população.
No Brasil, ocorreu esse fenômeno de grande
atração, sobretudo nos últimos quarenta anos. É o
grande fluxo migratório no sentido do interior para as
regiões urbanas do litoral. Mas isso acontec:eu de
forma desordenada, sem uma infra-estrutura adequada, e, conseqüentemente, o homem passc:)U a viver pior do que quando vivia no interior.
Ora, esse processo de desenvolvimento, que
atrai exatamente as populações do interior de todos
os países que chegaram ao grau de desenvoMmento de Primeiro Mundo hoje, se deu de forma gradativa, estruturada, planejada e não apenas para a sobrevivência da população, que, ao se sentir abandonada no interior do País, migrou de forma desamparada, indo morar debaixo das pontes, indo se abrigar
em barracos, favelas, palafitas, cortiços, prédios
abandonados nos centros das cidades, sem SI menor
condição de sobrevivência, de emprego, de illÚra-estrutura adequada para uma vida humanamente digna. E esse drama, Sr. Presidente, Sr.'s e Srs. Deputados, que vivemos e vemos, toma-se cada dia mais

ex-
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crucial. Vemos avançar o País, onde dois mundos
se projetam, para infelicidade nossa: o mundo desenvolvido, rico, muito menos do que este mundo
miserável, cruel, para o qual grande parte dos governantes permanece indiferente, porque as políticas,
pelo que sentimos, não são verdadeiramente planejadas no sentido de priorizar o espaço físico brasileiro interiorano, que viveu abandonado ao longo de
décadas, para não dizet ~o longo de todos os cinco
séculos que estamos completando agora.
É hora, Sr. Presidente, Sr.1s e Srs. Deputados,
de acordannos. Precisamos acordar antes que seja
tarde demais. Temos experiência, vivência, como
representantes de um Estado como o Rio de Janeiro, sobretudo de uma cidade como o Rio de Janeiro,
q ue é uma das rvaninAc: metropolitanas ......;.,. complexas
._~

11....."

do País. Sou testemunha pela estreita convivência
com a população que migrou do interior do País para
as regiões metropolitanas porque esteve abandonada,
na miséria, no abandono, sem qualidade de vida.
O nosso Estado hoje, Sr. Presidente - e V.
que é um digno represefttante do nosso Estado
sabe disto -,tem parcela importante da sua população com qualidade de vida inferior à de muitas regiães metropolitanas nordestinas ou do longínquo Norte
do nosso País.
Este problema não é apenas municipal nem
estadual, é de política nacional, de prioridade de Gavemo, porque, ao se eleger a condição de vida para
que um homem viva bem no interior, estamos aliviando as tensões sociais, as demandas públicas
nas regiões metropolitanas.
Se isso tivesse sido visto ao longo dos anos e
dos Governos precedentes e até no Governo atual,
teríamos como reverter, o que não vislumbro porque
as políticas anunciadas são tímidas e não priorizam
exatamente o investimento no interior do País.
Por mais paradoxal que pareça, Sr. Presidente,
ao se elegerem grandes investimentos nas regiões
metropolitanas, onde hoje a miséria cresce, está se
atraindo mais pobreza, mais miséria para fazer crescer aqueles fndices. Na década de 80, no nosso Estado, constatamos que a população que vive abaixo
da linha de pobreza cresceu de 27 para 32%. Isso
foi registrado pelo IPLAN - Instituto de Planejamento
do Rio de Janeiro, que concluiu estudos mais recentes com as estatísticas dos anos 80.
Apenas para exemplificar, valho-me aqui de aiguns dados de que disponho de um Estado do Nordeste. Trata-se de um estudo de uma região irJlX)rtante.
No Estado de Pernambuco, ao assumir o Govemo, o Governador encomendou um estudo para

ex-,
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saber quanto representava para a região metropoli-

tana o custo de cada cidadão em segurança, saúde,
" educação, água, esgoto, energia, transporte e comunicação. Chegou-se à conelusão de que cada cidadão custava ao Estado 1 mil, 633 dólares e que
numa cidade de porte médio do interior, ou seja, no
sertão, no Agreste, custava apenas 324 dólares.
É verdade que podem faltar nas cidades mais
distantes a mesma infra-estrutura ou os mesmos
custos que o Estado já arca na região metropolitana
do Recife e ainda não dispõem na mesma proporção
essas populações.
Com isso, Sr. Presidente, vemos que o homem
do interior custa, nesta questão da demanda dos
serviços públicos, em torno de seis vezes menos
que o homem das grandes regiões metropolitanas,
quando ainda não damos a esse homem as condições ideais de vida.
Isso é uma demonstração e uma diretriz para
os governos saberem priorizar suas políticas de desenvotvimento, de ordenamento do solo urbano, de
fomento, para que o interior se desenvolva e as cidadas maiores sejam aliviadas dessas tensões sociais
e dessa demanda, que é crescente e custosa para o
Estado.
O que é válido para Pernambuco, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, sem dúvida, é válido para
todas as regiões metropolitanas do BrasU. Podem
mudar os números, os indices ou o grau de desenvolvimento de cada região urbana, mas elas não estarão muito distantes desses números. E as discrepâncias são cada vez mais acentuadas quanto maiores são os centros urbanos e as populações.
Ouço, com prazer, o Deputado Emilio Assmar.
O Sr. EmOIo AumIw - Deputado João Mendas, muita atenção venho dando ao seu pronunciamento. V. Ex- tocou num ponto fundamental: a desagregação social deste Pais nasceu da grande migração do campo para as cidades, que incharam e passaram a apresentar uma fotografia de subvida, enquanto o campo, ao abandono, anseia por mão-deobra disponivel, mas o regime de relação de trabalho é incompativel. Ouvimos, e em audiência com V.
ExA, do Ministro Francisco Turra, há poucos momentos, a assertiva de que cada propriedade rural hoje
apresenta uma casa abandonada. Esse é o infeio da
solução para um grave problema. O homem do campo tem de ocupar o seu espaço, tem de produzir.
Precisamos chegar aos 100 milhões de toneladas de
grãos, e o êxodo rural precisa ser revertido. Tenho
certeza de que a sensibilidade de V. Ex-, ao dar um
dimensionamento a esse inchaço, vai alertar as au-

~

toridadas que orientam a nova polítiéa do Governo
Federal que busca, incessantemente, dizimar a praga do desemprego que nos assola. Precisamos de
boas idéias, e V. Ex- está traduzindo, no seu pronuneiamemo, idéias que precisam e têm de ser
aproveitadas em qualquer política voltada para o social.
O SR. JOÃO MENDES - Deputado Emílio Assmar, agradeço a V. Ex- a intetvenção. que vem enriquecer os argumentos que procuro resumir neste
pronunciàmento que concentra minha grande preocupação nesta Casa, desde que aqui cheguei, que é
a de contribuir para que este Pais seja mais eqüitativo, mais humanitário, e que se possa realmente Ievar emprego a quem não o tem, dar renda a quem
não a tem, melhorar a renda de quem tem renda insuficiente e, assim, melhorar a vida do brasileiro.
Essa visão dos problemas maiores do Pais
tem-me levado a elaborar estudos e a procurar desenvolver algumas teses como a que apresentei em
projeto há dois anos nesta Casa para a criação de
doze pólos de desenvolvimento no interior do Pais.
Cada um desses pólos é voltado para a vocação da
região, seja ela o extrativismo, o comén:io, o processamento industrial, o turismo, enfim, o que mais próprio seja para a região. Assim, o Govemo escolheria
os pólos para investir em infra-estrutura e em fomento, o que atrairia atividades produtivas para essas regiões, geraria melhor qualidade de vida e mais oportunidade de emprego às populações que vivem nas
grandes regiões metropolitanas em condição desumana, miserável, cruel e insegura.
Sr. Presidente, espero fazer a reapresentação
deste projeto em breve. Insisto nisso como uma das
vias de planejamento do Governo, com o que ele
realmente poderia levar o Pais ao caminho do acerto. Uma preocupação que me conduz, desde o primeiro momento que cheguei a esta Casa, é a detrabafhar para tomar a vida nas grandes cidades, sobretudo na cidade que represento,
mais humana. mais digna. Isso não invalida o investimento em
infra-estrutura, saneamento e tratamento do lixo,
produção de água potável, em infra-estrutura de
transporte urbano, em habitação, em todos os pon- '
tos fundamentais, exatamente para que se possa
estruturar socialmente uma sociedade organizada e
produtiva. Isso não invalida que a nossa cidade, o
Rio de Janeiro, e o nosso Estado sejam contemplados com esses investimentos, mas que, em paralelo
e de forma prioritária, o Governo invista no interior
do Pais para fIXar a população que lá está e para
atrai-Ia de forma democrática, porque no Estado de-

bem
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mocrático não é possível dirigir-se às populações
pela força, pele. suposta obrigação, ou procurar o impedimento de se deslocar e de ocupar os grandes
centros. Que ela se desloque pelo atrativo da melhor
qualidade de vida e de oportunidades que ela terá
no interior do País. Por isso, na minha tese prevalecem pontos bem técnicos e bem fundamentais.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Adhemar
de Barros Filho.
O Sr. Adhemar de Barros Filho _ Agradeço a
gentileza de um pequeno aparte para aplaudir V.
pelo pronunciamento envolvendo problemas do nosso vizinho Estado do Rio de Janeiro. Quero registrar
de forma especial a enonne e profunda ausência,
em termos de ação de Governo, do Ministério da
Saúde, do Governo Fernando Henrique cardoso.
Nos últimos dias, os jomais do Rio de Janeiro intormaram que há dois anos o Estado não recebe um
centavo sequer da Fundação Nacional de saúde,
motivo que está diretamente ligado à atual dimensão
da epidemia da dengue no Rio de Janeiro. Faço este
aparte para registrar o desinteresse com que o Govemo Federa; tem olhado para a situação dos estados da Federação, embora o atual Governador do
Rio de Janeiro pertença ao partido do Presidente.
Dessa forma, registro tal omissão e negligência, que,
espero, seja reparado com a velocidade necessária
pelo novo Ministro da Saúde, José
pois nada
justifica tal atitude, a não ser, talvez, a paixão pela
reeleição. Não encontro outra explicação para esta
enonne e profunda ausência e negligência a não ser
a paixão pela reeleição. Parece-me que o Presidente
Fernando Henrique está tão obcecado pela reeleição
que nada mais lhe interessa, muito menos a saúde
pública. do Estado de V.
Aplaudo o nobre Parlamentar pelo pronunciamento que ora faz e, ao masmo tempo, faço o registro do quadro extremamente
decepcionante para nós, membros desta Casa e
representantes do povo de São Paulo, quando vemos o Rio de Janeiro, estado vizinho, tão ICarente
em matéria de saúde pública. E assim estão todos
os Estados, inclusive o meu, que têm de arcar com a
ausência e a omissão do Govemo, as quais só posso compreender pela paixão política e empenho com
que o Presidente busca a sua reeleição.
O SR. JOiO MENDES - Nobre Deputado Adhemar de Barros Filho, agradeço a V. EX- o aparte
oportuno. Embora não disponhamos de tempo para
abordar tal estado de coisas, procuro realçar, com
prioridade para o interior do Pais, a solução para os
dramas mais profundos no campo da saúde e da
educação, sobretudo em meu Estado.

ex-

serra.
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Realmente os índices relativos à saúde são
afannantes e a cada dia ficam mais evidentes pelo
abandono, pela fonna desumana como a população
é tratada. A saúde é o bem primeiro e requer digna
alimentação, dl:1 que o Governo deveria tratar. Claro
que é preciso tratar da educação, mas prioritariamente o homem não pode aprender se não tem saúde ou se está com a baniga vazia. A alimentação e a
saúde são dois itens fundamentais para que o homem
possa absorver a educação. Acho muito bonita a prioridada para a educação, e o BrasH será independente
quando todo cidadão souber ler, quando toda criança
estiver na escola, mas é preciso antes de tudo dar
condições de sobrevivência a esse homem, com alimentação e saúde dignas. O Estado tem de amparar
de forma corlll\eta todo cidadão que não pode arcar
com o custo da sua própria saúde, mesmo que haja a
fabc.a de livre iniciativa acessível aos que podem pagar
por uma melhor qualidade de atendimento. A população de meu Estado sofre e, ao longo dos últimos anos,
tem sido afetada por epidemias, doenças que há quase um século estavam erradicadas, como é o caso da
febre amarela e da tuberculose, sendo que esta última
hoje ataca de fonna agressiva e profunda os centros
urbanos maiores, e a cidade do Rio de Janeiro é uma
das que mais sofrem.
O abandono da saúde vem sendo uma constante entre os governantes do nosso Estado, que lhe
são indiferentes ou não a priorizam, porque destinam os investimentos públicos a outras metas ou a
outros resultados - $ier sejam eleitorais, quer de
prestígio político, ou ainda aqueles que podem se
perpetuar mais facilmente por meio de uma fita, ao
se inaugurar uma obra aparente, do que investir no tratamento de água, na produção de esgoto sanitário, no
tratamento do lixo ou naquilo que venha a fazer com
que o homem não adoeça, porque é muito mais barato
prevenir e proteger a saGde do homem do que curá-lo.
Sr. Presidente, S..-s. e Srs. Deputados, concluo
meu pronunciamento entregando um documento que
procurei redigir de fonna mais completa, com rnais
dados, com índices mais bem estudados. Preferi,
para não ser monótono, deixar de fazer sua leitura,
fazendo sua interpretação.
Espero ver este País bem melhor do que estamos vendo hoje. Devemos dar uma contribuição pcsitiva para mudar este quadro de sofrimento e de
tristeza, pois só assim vamos passar para o mundo
desenvolvido.
Agradeço a atenção de todos e deixo minha
esperança de ver este Brasil diferente.
Era o que tinha a dizer.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR:
Seguindo os manuais de urbanismo, uma das
evidêrtias~ ãi'que um país atingiu seu pleno desenvoMmento econômico está na predominância absoluta da população urbana sobre a população rural. O
Brasil, que em 1960 ainda apresentava mais de 50%
de sua população morando no campo, chegou aos
anos 90 com quase 80% dos habitantes vivendo em
cidades.
Atualmente, dois entre cada três brasileiros residem em áreas urbanas. Apresentamos índices de
urbanização comparáveis aos das nações mais desenvoIvidas do mundo. As metrópolis do Pais, no
entanto, estão longe de ser consideradas o lugar
ideal para se viver e trabalhar com dignidade.
Entre 1970 e 1980, o movimento populacional
em direção às grandes cidades foi intenso. Nessa
década, a população urbana das nove maiores metr6porlS do Brasil e de suas áreas de influência imediata -cresceu 45%, e chegou a representar 29% do
total da população brasileira. No decênio seguinte, a
taxa de crescimento populacional dessas regiões
pennàneceu praticamente nos
patamares
dos anos anteriores. Isso deveu-se, em parte, ao declínio das oportunidades" de emprego oferecidas pelo
mercado de trabalho fonnaI.
A desaceleração da economia brasileira, verifi. cada" nà déCada pasSada, foi acompanhada de perto
por uma crescente deterioração da qualidade de
vida urbana. A ocupação desordenada do solo, com
a expansão de áreas residenciais em locais onde as
condições de vida são extremamente precárias, é
&penas uma das evidências dessa degradação.
A verdade, 8enhoras e Senhores, é que o processo de urbanização brasileira, ao contrário dos
pafses desenvolvidos, ocorreu de fonna desordensda, sem qualquer planejamento. Além disso, não foi
acompanhado pela respectiva preocupação com a
ampliação do mercado de trabalho, a modemização
do processo produtivo, a adequada capacitação da
mão-de-obra, tanto para o trabalho nas cidades
como no campo. O acesso à terra é outro problema
crucial sem solução, não só nas áreas urbanas
como também nas áreas rurais.
Em qualquer cidade brasileira, os problemas
são sempre os mesmos: infra--estrutura urbana pracária, deficiência ou inexistência de sistemas de
abastecimento de água potável e de coleta e tratamento de esgotos e lixo, moradias inadequadas, assentamentos clandestinos implantados em áreas de
risco, não só para população, como para o meio ambiente, insalubridade.. doenças, das quais a dengue

mesmos
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é um dos exemplos mais vergonhosos, violência, enfim, é grande o leque de inconvenientes que afetam
a qualidade de vida do urbanita brasileiro.
No Estado do Rio de Janeiro e, em especial,
no Município do Rio de Janeiro, esses problemas assumam condição de questão pública de primeira importância. Com cerca de 13 milhões de habitantes,
sendo que mais de 5,5 milhões na capital, o Estado
tem apenas 600 mil habitantes em áreas rurais. A
Região Metropolitana concentra mais de 75% da população de todo o Estado, constituindo-se, em termos proporcionais, na maior concentração urbana
do País. A cidade do Rio concentra todos os tipos de
problemas urbanos possíveis, que necessitam, para
serem equacionados, de criatividade, empenho e
planejamento.
No que respeita aos indicadores sociais, a Ragião Metropolitana do Rio de Janeiro apresenta um
quadro preocupante. Na década de ao, a população
abaixo da Unha de pobreza cresceu de 27% para
32%. Quanto ao Rio de Janeiro, esta é a rnetrópote
brasileira com o maior grau de densidade na distribuição de renda, com um índice de Gini de 0,673,
superior até mesmo aos das metrópoles nordestinas.
O Instituto de Planejamento do Rio de Janeiro
- IPLAN, tinha cadastradas, em 1996, S45 favelas.
Só em Jacarepaguá, segundo as contas do Iplan, ficam 67 destas favelas, com cerca de 54 ri moradores. Segundo a COMLURB, a Companhia de Umpeza Urbana do Rio de Janeiro, só 13% das comunidadas. das favelas de Jacarepaguá contam com serviço regular de coleta de lixo. Esse é um dado alarmanta, em tennos de saúde pública.
Com efeito, pelo menos no tocante aos residuas sólidos, sabe-se que o acesso à coleta de lixo
na classe de renda de até um salário mfnimo no BrasH é de apenas cerca de 50%, segundo dados do início desta década. Já nas faixas de renda mais altas,
o índice de atendimento em relação a esse tipo de
serviço gira em tomo dos 90%. Das 96 mil toneladas
de resíduos sólidos coletados no Brasil, cerca de
50% são depositados a céu aberto. Com o índice relativo à disposição em aterro controlado, que é de
21 %, temos que mais de 70% da destinação dada
ao lixo coletado no Brasil ameaça a saúde da população. Esse percentual deve ser ainda maior, se lavannos em conta a quantidade de lixo que não é coletada de fonna nenhuma.
Estimativas dos preços de obras de saneamento, baseadas em tecnologias convencionais, praticadas no Brasil em 1990, indicam que, para atender a
população excturda dos sistemas de coleta e trata-
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mento, seria necessário um investimento de cerca
de 15 bilhões de reais.lsso não é muito, se levarmos
em conta que cada parcela de ampliação em 1% do
acesso da população de baixa renda aos serviços de
saneamento pode reduzir em 6,1% o total de mortes
de crianças por doenças como infecções gastrointestinais, cólera, febre tifóide e esquistossomosé. Já
no que respeita à oferta de água potável, Senhoras
e Senhores, este é o serviço de saneamento de
maior impacto na queda da mortalidade infantil, chegando mesmo a superar em 2,5% as vantagens
apresentadas pelos demais.
Mas, para que medidas no sentido de contornar esse e outros entraves à melhoria da qualidade
de vida nas cidades brasileiras, seria necessário que
voltasse a existir no Brasil uma política urbana de
fato, como a que se pretendeu instalar na década de
70. É interessante lembrar que, em nível nacional,
os primeiros passos no sentido de instituciionalizar
uma potrtica urbana foram ensaiados já com atraso
de muitas décadas, ou seja, durante o regime militar,
mais precisamente em 1964, com a criação do Banco Nacional de Habitação - BNH. O banco surgiu
com uma dupla missão: facilitar o acesso à casa própria e auxiliar a recuperação econômica do País, por
meio de investimentos na construção civil.
Paralelamente, foi instituído o Serviço Federal
de Habitação e Urbanismo - SEAFHAU, com a dupia função de desenvolver estudos e pesquisas com
vistas ao planejamento das cidades e ao direcionamanto das ações do BNH. A lógica do sistema de
planejamento adotado pelo Serfhau era, porém, nitidamente unilateral, uma vez que encarava a questão
da moradia como um simples problema de natureza
financeira. Constatada essa limitação, a partir de
1968, o BNH passou a investir também em saneamento básico.
A tônica da época era o centralismo, que a refonna fiscal de 1967 consagrou, ao condIicionar o
acesso dos municípios aos recursos necessários à
promoção de seu desenvolvimento, a repasses dos
Estados e da União. Esse foi um dos golpes mais
duros desferidos contra a autonomia municipal no
Brasil. No caso dos municípios das capitais e daquelas considerados -estratégicos- ou localidades nas
chamadas -áreas de segurança nacional-, a autonomia sofreu um abalo ainda maior, uma vez que foi
retirado da população o direito de escolher, por meio
do voto, seus próprios dirigentes.
Seguindo essa tendência centralizante, foram
criadas, em 1969, as regiões metropolitanas brasileiras. A idéia era priorizar os investiment()s nesses
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pontos de concentração de fatores de produção,
com o objetivo de economizar recursos na promoção
do desenvolvimento econômico do País. Entendiase, também, àquela época, que o futuro do Brasil estava nas cidades, e não no campo, como se essas
duas rearldades da vida nacional fossem excludentes entre si. Os grandes fluxos migratórios no sentido campo-cidade, que caracterizaram a década de
70 no Brasil. representaram apenas urna das muitas
e graves conseqüências dessa política territorial, que
privilegiava a cidade em detrimento do campo.
Apesar do impulso dado ao BNH, na década
de 70. os investimentos em habitação e infra-estrutura urbana não foram suficientes para atender a grande demanda por novas moradias e serviços básicos.
Fonnou-se a partir de então, no País, um déficit habitacional de proporções gigantescas, para o qual
nenhum governo conseguiu até hoje apresentar uma
solução adequada.
Inchadas, mal planejadas, jogadas à própria
sorte e apresentando todos os tipos de deficiência
em tennos de infra-estrutura básica e qualidade de
vida, as cidades brasileiras já haviam consolidado,
no final dos anos 70, a situação de caos em que se
encontram hoje. O problema das cidades no Brasil,
Senhoras e Senhores, não se limita apenas à falta
de trabalho e moradia. Faltam também hospitais, escolas, saneamento básico, transportes coletivos, segurança e opções de lazer, sobretudo para a população mais carente.
Voltando à questão institucional, merece referência a criação, em 1974, da Corrissão Nacional de Ragiões Metropolitanas e Política Urbana - CNPU, com
o intuito de viabilizar o processo de implantação do
sistema de regiões metropolitanas e formular, também,
diretrizes para a política nacional de desenvolvimento
urbano. O Brasil parecia, com isso. haver tomado o
rumo certo, pelo menos no tocante à questão urbana, já que, aparentemente, teeonhecia a necessidade de se dar um tratamento integrado à matéria.
Apesar da centralização que minava a autonomia municipal e penalizava os municípios, passos
importantes foram dados, também, no sentido de colocar mais recursos à disposição das cidades, em
especial aquelas de maior porte. Em 1975, Por
exemplo, foi criado o Fundo Nacional de Apoio ao
Desenvolvimento Urbano - FNDU, com o objetivo de
oferecer suporte financeiro a programas de impla-'
mentação e melhoria da infra-estrutura urbana.
Mas, engessados pela exagerada concentração de poder decisório nas mãos do Governo Federal, sobretudo no tocante à alocação de recursos em
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nível local;--es.- municípios não puderam apresentar
respostas rápidas aos estímulos recebidos. A iniposição de soluções padronizadas para problemas espacíficos de cada municipalidade impediu o desenvolvimento de programas adequados às reais necessidaeles de cada um.
Além disso, mesmo com a criação do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Urbano - CNDU, no final dos anos 70, as decisões sobre onde e como investir no meio urbano continuaram a ser tomadas de
cima para baixo, segundo critérios mais econômicos
que técnicos, e de acordo com interesses políticos
os mais diversos. Isso explica, em parte, o alcance
limitado da política nacional de desenvolvimento urbano, sob a égide do CNDU.
Com a Nova República, mudanças importantes
aconteceram em relação à questão urbana. A mais
significativa de todas foi a criação de um ministério
voltado especificamente para o tratamento dessa
questão. A intenção era louvável, uma vez que se
pretendia, finalmente, enfrentar os problemas das cidacles brasiteiras de maneira integrada, atingindo
conjuntamente todos os pontos considerados cruciais para a melhoria da qualidade de vida urbana.
Em 1988, a Assembléia Nacional Constituinte
também deu mais um importante salto em relação
ao tratamento da questão urbana no Brasil, ao incluir
na Constituição Federal dispositivos destinados a
resgatar a autonomia municipal, promovendo uma
melhor distribuição dos recursos arrecadados.. OUtro
avanço digno de menção, realizado pela nova Carta,
foi a inclusão de um capítulo específICO Sobre a poIítica urbana. Nesse capítulo, ficou institucionalizada a
obrigatoriedade de cada município, com mais de vinte mil habitantes, elaborar seu próprio plano diretor.
O cumprimento da função social da propriedade, reconhecida pela carta de 88, passou, por seu turno, a
fICar vinculado à existência desse instrumento.
Em 1990, o curso da política urbana no Brasil
sofreu mais uma interrupção, desta feita quando o
Governo Collor descartou a necessidade da existência de um ministério destinado exclusivamente a tratar das questões urbanas e extinguiu, ao mesmo
tempo, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano. Esse retrocesso fez com que o planejamento
territorial e urbano passasse mais uma vez a ser tratado de fonna casuística, descontínua e assistemática, pulverizado por diferentes órgãos, sem a preocupação de uma coordenação geral.
A década de 90 registrou, paralelamente, uma
discreta desaceleração dos fluxos migratórios em diração às grandes cicta~es, .se.Q.undo dados do IBGE.
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O processo de globalização da economia, que impUca a eliminação gradativa tie muitos postos; de trabalho, pode ser apontado como um dos responsáveis
pela diminuição da procura por moradia nos grandes
centros urbanos. A imensa demanda reprimida que
ainda perdura no setor está hoje mais relacionada
ao crescimento vegetativo da população urbana, do
que à pressão exercida pelos fluxos migratórios.
Estudos demográficos recentes já apontam
para uma verdadeira revolução nos movimentos migratórios no Brasil. Algumas famílias, por exemplo,
estão deixando as grandes cidades para irem viver
em núcleos urbanos de pequeno e médio portes.
Esse fenômeno está relacionado, sobretudo, às mudanças ocorridas no mercado de trabalho. Mas fatores como o aumento da violência urbana, a descontinuidade na oferta de infra-estrutura e, até mesmo, a
ausência de infra-estrutura, os congestionamentos
de trânsito, a deficiência dos transportes públicos,
tudo está concorrendo para tornar as grandes cidaeles brasileiras cada vez menos atrativas, uma vez
que se tomaram locais inseguros, insalubres e extremamente conturbados para se viver.
O gigantismo alcançado por algumas de nossas cidades, no entanto, aliado à situação de caos
em que vivem há mais de duas décadas induz à
constatação de que, mesmo se confinnada uma reversão nos fluxos migratórios, os problemas das metr6poles continuarão muito graves. A Região Metropolitana do Rio de Janeiro é, para nós, o exemplo
mais claro dessa situação. Os jornais espelham diariamante a verd8deira luta que é morar na cidade do
Rio de Janeiro.
O caos urbano atinge de maneira mais cruel as
camadas menos favorecidas da população. Nunca
se morou tão mal no Brasil como nos dias de hoje e
as soluções ofICiais para o problema da moradia ainda estio longe de atender as necessidades das famílias de mais baixa renda, por não serem compatíveis com sua capacidade de endividamento.
00 ponto de vista institucional, o atual governo
retomou a antiga linha de atuação em relação à
questão urbana, abadonada no final dos anos 80, ao
criar a secretaria de Política Urbana do Ministério do
Planejamento e Orçamento - SEPURB. A instituição
dessa Secretaria é uma tentativa de voltar a dar aos
problemas urbanos um tratamento abrangente, transformando a gestão das cidades em algo mais que o
simples somatório de ações em áreas isoladas.
O principal papel da Sepurb, segundo a idéia
que motivou sua criação, é redefinir a função da
União, no que respeita às questões urbanas, diante
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da nova ordem poUtica consolidada pela Constituisão desordenada de várias cidades brasileiras, entre
ção Fedenlf. O grande desafio a enfrentar é bgrar
as quais Brasflia se des.taca corno um dos exemplos
uma fónnula de implantar a política urbana dl! mamais impressionantes.
neira integrada, respeitando, ao mesmo tempo, os
Aqui, corno em muitas outras cidades do País,
bairros inteiros são construídos em glebas rurais,
princípios da descentralização administrativa e da
participação popular, consagrados pela Carta de 88.
sem levar em consideração qualquer norma de parcelamento do solo. Além disso, ao contrário dos parMas não devemos esquecer, Senhoras e Senhores, que as responsabilidades transferidas para
celamentbs regulares, os chamadoS loteamentos
os municípios, a partir de 1988, foram muitas, .en- .clandestioos--proliferarrrSãm-a menor preocupação
quanto os recursos disponíveis para tocar adiante as
com a oferta de infra-estrutura, serviços, áreas vertarefas assumidas continuam escassos. Algumas
des e de lazer. Mas temos de reconhecer que é nesprefeituras, hoje literalmente quebradas, nãc> têm
ses lOteairientos que muitos brasileiros ainda vislumcomo concirlar receitas e despesas. A adoção de
bram alguma possibilidade de resolver o seu problema
medidas de saneamento das contas públicas municide· moradia; tendo em vista o baixo preço dos lotes.
pais, bem corno o socorro aos municípios metis neA distância que separa os loteamentos clancessitados é, por isso, uma tarefa urgente.
destinos dos núêleos urbanos dos municípios é um
Esses municípios dependem totalmente de verdos muitos entraves à oferta adequada de infra-esbas federais para tocar seus programas de habitatrutura e serviços essenciais. Por sinal, desde a exção, saneamento básico, educação e assistência
tinção do BNH, em 1985, e o éonseqüente fim do
médico-hospitalar. É importante saber, por excmtplo,
Plano Nacional de Saneamento - PLANASA, não se
que boa parte da carência habitacional bl"BlSileira:
fala mais no
está nas áreas rurais. Estudo da Fundação João PiNo âmbito do atual quadro recessivo por que
nheiro, de Belo Horizonte, revela que apena.,; 25%
passa o País, o Governo Federal não tem privilegiado déficit de 5 milhões de moradias registrado no
do as dotações orçamentárias para investimentos
Brasil, em 1991, encontra-se nas regiões metropolinas áreas urbanas.· Os municípios são compelidos,
então, a encontrar formas criativas de promover o
tanas. Quanto ao restante, 42% locaIizam-se nas Oi.j:..
tras áreas urbanas do País e 33% nas áreas narais.
bem-estar de sua população. Exemplo disso é a práO mesmo estudo assinala a existência de certica do orçamento participativo, que estimula a popuca de· 9 milhões de habitações consideradas impr6lação a atuar no processo de decisão sobre a aplicaprias à ocupação, seja pela inadequação ou carênção dos recursos públicos.
cis de serviços básicos, seja pela inexistência ou
A popularização desse tipo de experiência ajuprecariedade do abastecimento da água e do esgoda a criar um novo conceito de democracia, onde a
tamento sanitário. Acrescente-se a isso ainda os' 3
política de alocação de recursos destinados à promoção do desenvoMmento urbano passa a ser diremilhões de moradias, cujo aluguel representa um
ônus excessivo para as famOias, uma vez que comcionadEl não apenas aos grupos sociais privilegiapromete mais de 30% de sua renda.
dos, mas a toda a população do município. O objetiOs dados acima revelam que a solução para o
vo claro dessa. nova forma de administrar a cidade é
problema da moradia no Brasil não se resume apea inserção social daqueles cidadãos que não têm
nas à construção pura e simples de novas unidades
por hábito organizar-se para reivindicar os benefícios
habitacionais. Ela passa também pela oferta de innecessários à melhoria de sua qualidade de vida.
fra-estrutura e serviços urbanos e pelo acesse> à terA entrada em cena desses novos atores é um
ra. Em relação a esse último aspecto, cumpre lemsinal evidente- de que, por meio de soluções criativas, é possível mudara cara do 8n11i1. Compartilhar
brar que é a dificuldade de acesso à terra urbana
que induz a população a invadir áreas públicas e
o poder com. a sociedade é o primeiro passo a ser
particulares abandonadas, a habitar locais alagadidado, no sentido de garantir o direito à cidade. E
ços, regiões de encostas e até mesmo espaços sob
esse direito nada mais é qUé a possibilidade de
pontes e viadutos.
acesso à moradia digna, a serviços urbanos de boa
Os loteamentos irregulares nas periferias das
qualidade, a oportunidades de lazer e a equipamencidades têm assumido, em muitos casos, o papel de
tos de atendimento à saúde e à educação.
verdadeiros vetores de direcionamento do cresciÉ importante, nesse sentido, que a Secretaria
mento urbano em alguns de nossos municípios. Eles
de Política Urbana do Ministério do Planejamento e
têm sido responsáveis, recentemente, pela expanOrçamento, a já citada 8epurb, cumpra com rigor o
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seu papel, que é o de traçar as diretrizes gerais da
política urbana no Brasil. As Unhas de ação dessa
Secretaria precisam estar adequadas à nova realidade da ges~ do território no Brasil, pautada na descentralização administrativa. Cumpre também fazer
com que a articulação das ações dos diversos agentas envolvidos na gestão urbana, que foi o princípio
gerador da 8ecre1aria, faça-se sentir em todos os nívais de atuação do setor público, de forma que estados e municípios possam definir suas prioridades,
conciliando as disponibilidades de recursos com as
necessidades locais de investimento na melhoria da
qualidade de vida dos cidadãos.
Pessoalmente, destacamos aqui, mais uma
vez, a necessidade de atenção prioritária aos problemas urbanos do Rio de Janeir.o. A Região Metropolitana do. Rio é um centro nacIOnal responsável pelo
desenvolvimento do Brasil no campo tecnológico,
~ico e cultural. Como já afj~mosLe~ nosso
. livro V~ ~ Brasil, uma ~ ........... para
o Rio, ·.nvestir no seu planejamento é fundamental
para o ~ro
Pafs.
Muito obngado.
Durante o discurso do Sr. João Mendes, a s,- Marta. SUpIicy, § 2fl do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidf}ncjs, que é ocupada pelo Sr. José
Msurfcio, til Suplente de Sectetário.

cessidade da presença da todos os Parlamentares
que se encontram nas várias dependências desta
Casa.
O SR. MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Maurfcio) - Tem
V. Ex- a palavra.
O SR. MARÇAL FILHO (PSOB - MS. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
e Srs. Deputados, inicialmente gostaria de registrar
que vemos agora o resultado de um trabalho iniciado
quando assumimos o mandato de Deputado Federal
nesta Casa, no início do ano passado.
A bancada federal do Mato Grosso do Sul apresentou emenda coletiva ao Orçamento com o apoia_
manto dos Deputados Federais e
refetente
a uma antiga reivi1dicação da minha cidade, Dourados: a continuidade das obras da Santa Casa de Dourados, pal8lisadas depois da realização de 50%.
Desde o início, estamos tentando junto ao Ministério da SaCada a liberação desses recursos, que
sofreram cortes significativos e acabaram ficando na
ordem de 2 milhões de reais. Finalmente, tivemos a
confirmação da liberação da primeira parcela, no valar de 352 mil reais, para o reinício das obras, fazendo com que pelo menos em parte seja conclufda, a
fim de que as pessoas da região da Grande Dourados e do interior do Estado não precisem se deslo-

O SR. FERNANDO FERRO _ Sr. Presidente,

car até a ~I ~ Estado, <?&~ Grande, para
exames maIS .mlnUClOSOS e sofisticados ou para terem um atendimento melhor. A Santa Casa de Dourados, sendo um hospital geral, viria justamente
atender à população dessa região.
A partir de agora, com o reinício dessas obras,
lutaremos para que a Santa Casa seja concluída e
equipada e assim possa atender à população da região sul-mato-grossense. Então, gostariamos de registrar, da tribuna da Casa, a liberação desses primeiros recursos e a nossa exultação, nossa alegria
e satisfação, ao ver nossa luta coroada de êxito.
Quiçá possamos ver a santa Casa de Dourados
realmente em pleno funcionamento.
Outro assunto que gostaria de abordar, Sr.
Presidente, refere-se ao recente episódio de um foco
isolado de febre aftosa no Municfpio de Porto Murtinho, que vem gerando decepção em toda a classe
agropecuária e no próprio Governo do Estado do
Mato Grosso do Sul.
O Governo do Estado tem envidado todos os
esforços para a erradicação da febre aftosa e tem
procurado conjugar esforços, através do lagro, do
Ministério da Agricultura, da Delegacia Federal de

d?

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem
V. Ex- a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Ouestio de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presic;tente, o art. 82 do Regimento Interno prevê a instalação da Ordem do Dia às 16h. Portanto, solicito de
V.
a convocação imediata dos pares desta Casa
ao plenário para dannos continuidade ao processo
de discussão e votação da matéria objeto desta Or·
dem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (José Mauricio) - Cabe
razão ao eminente Deputado Fernando Ferro.
A Mesa determina à Secretaria-Geral que façá
soar as campainhas. E, de pronto, convoco os Srs.
Deputados que se encontram nas várias dependências da Casa a virem ao plenário, já que daremos·
início à Ordem do Dia, a qual, como toda a Casa tem
conhecimento, objetiva resguardar a plenitude e a independência deste Poder. Enquanto o titular da Presidência, o eminente Deputado Michel Temer, faz
soar as campainhas, reitero a convocação e a ne-

ex-

sras.

Senadores,
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Agricu1tura, e acompanhar a tomada de todas as
drásticas medidas de emergência sanitária determinadas pela Organização Internacional de Epizootias,
sacrificando animais infectados e mesmo aqueles
não infectados que mantiveram contatos com animais doentes. Foram seguidas à risca todas as severas exigências dessa organização.
O que queremos evitar é que haja prejuízo
pam toda a classe agropecuária do Estado do Mato
Grosso do Sul. É bom que se frise que esse mesmo
episódio lamentável que aconteceu em Porto Murtinho ocorreu na Itália, em 1984. e no Chile, em 1992.
Foram tomadas as mesmas medidas, e os dois continuaram sendo considerados áreas livres, razão
pela qual estamos apelando para que seja mantido o
prazo de 38 meses sem aftosa no Mato Grosso do
Sul para o conjunto de área ravre, e não se retome à
estaca zero, para não causar prejufzos irreparáveis
aos pecuaristas sul-mato-grossenses e aos de outros estados do circuito pecuário, como Paraná, que
está sem ocorrência de aftosa há 35 meses; São
Paulo, com 24 meses; Mato Grosso, com 27 meses;
Distrito Federal. com 56 meses; Minas Gerais, com
25 meses, e Goiás, com 32 meses.
O ex-Ministro da Agricultura Arlindo Porto já
havia manifestado que Mato Grosso do Sul não seria
prejudicado e não perderia a condição sanitária de
38 meses sem febre aftosa. mas tivemos 0U1lras informações que nos preocupam bastante. Esperamos
que as palavras do ex-Ministro da Agricultura sejam
mantidas e que não paire no ar esse clima de desânimo nas classes produtoras do nosso Estado.
Eram estas as minhas palavras.
O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Maurfcio) - Tem
V. Ex- a palavra.
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Pela ordemo sem revisão do orador.) - Sr. Presideme, S..-s
e SIS. Deputados, quero falar sobre perda de mandato parlamentar, assunto que esta Casa está discutindo hoje~
O processo aberto na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação contra o Sr. Deputado
Sérgio Naya, a pedido da Mesa da Câmara cios Deputados e do Partido dos Trabalhadores, trata! de assunto da maior gravidade.
Todos acompanhamos mediante os meios de ,
comunicação, especialmente do programa Fantástico, da Rede Globo de Televisão, as declarações do
Deputado Sérgio Naya sobre a falsificação de doeumantos.
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O Deputado Sérgio Naya, que até foi ao Supremo Tribunal Federal alegar que não lhe tinha sido
dado direito de defesa, teve hoje oportunidade de'tazer sua defesa durante trinta minutos, mas não quis.·
S. Ex- recusou di trinta minutos oferecidos por esta
Mesa, utilizou apenas seis minutos e !J18ÍO, não quis
falar sobre o processo.
.
O advogado do Deputado Sérgio Naya disse
que nas últimas eleições votou em mim. Quero dizer
que não escolho meus eleitores; meus eleitores é
que me escolhem. segurarnente, quando S. S- votoo em mim, ainda não era advogado do Dep~do
Sérgio Naya. S. S- está exercendo sua profissão. é
advogado. o que nada tem a ver com em quem votou ou deixou de votar. Isso não vai me impedir. daqui a pouco - já estou inscrito -, de encaminhar em
defesa do acatamento do parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação. Estou convencido da necessidade de acatannos o parecer do Relator.
O Deputado Sérgio Naya afirmou - está registrado nas fitas e não foi aqui contestado - que era
falsificador. S.
disse: -Falsifico mesmo-. O argumento que sua defesa usou é o de que o episódio se
passou numa reunião informal. Ora, foi numa reunião com Vereadores. S. Ex- estava na concflÇão de
Deputado Federal, não de empresário. Os Vereadores o convidaram pam uma reunião na cidade de
Três Pontas. no interior de Minas Ge1'ais. Não era o
empresário que estava ali, naquele momento, massim o Deputado. E a Jltricia técnica da fita feita pelo
Instituto Nacional de Pericias da própria Polreis Federal, órgão da mais alta seriedade, comprovou que
não houve montagem e, portanto, a fita é autêntica.
O cinegrafista disse que havia gravado escondido. Como poderia ser escondido se havia duas câmaras no interior da Câmara Municipal gravando a
conversa? Foi dito que é proibido gravar conversas
naquele recinto. Ora, Deputados, em discussão poUtica não pode haver segredo. tem a ver com o povo.
Reuniões secretas são as da máfl8, em que não fica
rastro. Numa reunião potrtica não pode haver segredos, ela deve ser como as que se desenvolvem no
plenário da Câmara dos Deputados, transmitidas
para todo o Brasil por intennédio da TV Câmara.
Toda a imprensa brasileira tem acesso às reuniões
no plenário.
Esse pedido, feito pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e pelo Partido dos TraUm
balhadores, precisa ser acatado por esta
Deputado que afirma e reafirma que falsifica doeumento, que falsifica a assinatura de um Governador
de Estado, quebra o decoro parlamentar.

ex-

casa.
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No depoimento do Deputado Sérgio Naya, S.
Ex' disse que se tratava de uma bravata. Mas que
bravata'é esSã? É preciso que S. Ex' deixe claro
quando está falando a verdade, pois para os Vereadores que lá estavam reunidos licoua ~rteza de
que ele efetivamente falsmcava assinatura&.-- .. .....
A questão mais grave está no pedido feito pela
Mesa da Câmara doS Deputados. O DeputadQ Sérgio Naya tambéin feriu a Constituição Federal, pois
continuou dirigindo suas empresas exercendo o
mandato de Deputado. Todos sabem que isso é vedado pela Constituição. É por isso que nós, do Partido dos Trabalhadores, vamos votar pela perda do
mandato do Deputado. Não estamos julgando o empresário. Estamos julgando o Deputado, que tem de
arcar com a responsabilidade de ter ferido o decoro
parlamentar.
..
Hoje, fico.u claro para todos que o· Deputado
Sérgio Naya não quis se defender. S. Ex' abriu mão
dos trinta minutos que lhe foram concedidos por esta
Mesa para que fizesse sua defesa.
Solidarizo-me com o Deputado Paulo Paim .em
face da agressão praticada pelo Deputado Aécio Navas. Aliás, o Deputado Aécio Neves, como L.~r de
um partido político nesta Casa. tem obrigação de lhe
pedir desculpas, de público. O Deputado PaúlO
Paim, honrado Parlamentar,-Iuta por um sa1áriõ· d"tQ- no, para que a classe trabalhadora. possa viVer·~
lhor. S. Ex' não merece ser chamado de demagogo
por estar defendendo um salário decente para a classe
trabalhadora. A primeim pessoa a ser chamada de dernagogo pelo Deputado Aécio Neves deveria ser o Senhor Fernando Henrique Cardoso, que disse que iria
dobtar o saJário mínimo e até hoje não o fez.
Conheci o Deputado Paulo Pain na Central Única dos Trabalhadores, como Secretário-Geral da CUT,
e eu como PlBSidente da CUT do Distrito Federal.
Deputado Paulo Paim, quero, em meu nome e,
creio, em nome do Partido dos Trabalhadores e da
maioria desta Casa, solidarizar-me com V. Ex' e dizer
ao Deputado Aécio Neves que ele tem obngaçao·
- de
demonstrar estatura polrtica, pedindo desculpas pela
maneira gratuita com que agrediu, hoje, o Deputado
Paulo Paim mediante os meios de COITlJnicação.
O Sr. José Maurício, 111 Suplente de
secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada peJo SI: Efraim Morais, 4/l
secretário.
O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
o SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) -:- Tem
V. Ex' a palavra.
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O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados, na mesma linha do que disse o Deputado Chico Vigilante, mais uma vez quero explicar à
Casa que o Senhor Presidente da República está
muito mal-assessorado e naturalmente seus portavozes .acabam. falando bobagem. Diz o Uder do
PSDB: -O Govemo vai dobrar o valor do salário mínimo-. Só que S. Ex' não sabe que o valor do salário
mínimo, na época do Govemo Itamar Franco, era
R$70,OO. se tomássemos o valor nominal, o salário
mínimo deveria ser, pela promessa do Governo,
R$140,OO e não R$130,OO.
Explico ao Deputado Aécio Neves e à assessoria do Planalto que o salário mínimo valia, de março
a agosto de 1994, R$64,79 e de setembro a abril de
1995, R$70,OO. Como dizem que não houve inflação, consideremos o valor do salário mínimo em dólares. Quando o Senhor Fernando Henrique Cardoso
assumiu a Presidência, o salário mínimo valia
US$83,OO. Conseqüentemente, se o Presidente quiser dobrar o valor do salário mínimo, deverá aumentá-Io para US$166.00, ou seja. R$194,OO~ Façamos
um outro cálculo. Digamos que Aécio Neves, Fernando Henrique e companhia limitada tenham razão
e no início de seu Governo o salário mínimo valesse
RS64,79: o que não é verdade, pois este valor foi aItarado pelo Govemo Itamar Franco ~ra R$70,OO.
se quiserem dobrar o valor de compra do salário mínimo, descontando o valor da inflação do período,
que foi de 65%, ele deverá passar para R$213,80.
Utilizando-me de dados calculados pelo Dieese, gostaria ainda de lembrar que nos países do
Mercosul o salário rnfníroo é de: no Paraguai,
US$27500:
A....."..."..... US$25O.00:,e no UnJguaI,
.
. ,na "'l:I"".......
US$180.00. Para não dizer que ficarms apenas no
Cone Sul, na França o salário mínino é de US$1.200.00
e na Dinamarca, US$1.699.00.
Gostaria, ainda, rapidamente, de citar tabela
feita pelo Dieese para mostrar a vergonha que é o
salário mínimo em nosso País. Não é nenhuma deá.
• .
de R$208 00
magogia propor um sal no mlmmo
, ,
que deve dar em tomo de US$180.00, se considerannos o comercial ou o paralelo. É bom que nos
lembremos disso!
Nossa proposta buscaria um equilíbrio com o
menor salário mínimo pago no Mercosul em dólares.
No entanto, o trabalhador brasileiro gasta no mínimo
R$100,OO com o aluguel; R$120,OO com a alimentação básica para uma pessoa; R$50,OO com a educação; R$50,OO com a saúde; R$4O,OO com o lazer;
R$50,OO com o vestuário; R$20,OO com a higiene;
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R$120,OO com o transporte e mais R$618,OO, se inserinnos a contribuição para a Previdência. Estamos
propondo R$208,OO.
Neste momento, passam por mim os Deputados Delfim Netto e Michel Temer. V. Ex-s, a exemplo
de outros tantos Deputados que me procuram, também estão preocupados com esse assunto. Até
mesmo aqueles que discordam do meu projeto eotendem que tenho todo o direito regimental de ver
essa matéria votada, baseado nas assinaturas e no
requerimento de urgência urgentíssima.
Conversei com o Deputado Michel Temer e há
intenção da Presidência da Casa de ainda hojEt à tarde conversarmos com os líderes para marear o dia
da votação, que tem de ser durante o mêS de abril,
porque o novo salário mínimo deverá vigorar a partir
do dia 12 de maio.
Tenho certeza de que esta Casa não se omitirá,
não repetirá o que fez em 1996 e 1997, quando não
deIIJerou sobre o salário mínimo, propiciando ao Presidente da República editar medida provisória fixando o
salário em R$108,OO, em 1996, e em R$120.00, em
1997. Neste ano de 1998, vai deliberar.
Quero que a Casa vote! Se quiserem votar
contra, que votem! Porém, a Casa não se pode esquivar, pois cada um tem de assumir sua responsabUidade perante a sociedade.
Quem achar, como disse o Deputado Aécio
Neves, que é coisa de louco propor salário mínimo
de R$208,OO, pois o valor ideal seria de R$130,OO,
que assuma esta posição no plenário da Casa. Não
podemos continuar com essa discussão, falseando a
verdade, até mesmo levantando números: que cada
real aumentado no salário mínimo daria milhões de
dólares de defasagem na Previdência Social Isto
não tem a mínima procedência
Lembro-me de quando a Casa deliberou e
aprovou - e fui o Relator da matéria - um aumento
de 147% para o salário mínimo. Não faliu &l Previdência. Não faliu nenhuma Prefeitura. Ninguém foi
demitido e a inflação não disparou. Num $Iagundo
momento, esta Casa aprovou, sim, o salário mínimo
de US$100.00, que hoje corresponderia 'a quase
US$120.00. Não houve problema na Previdência.
Não houve problema de inflação. Ninguém foi demitido e Prefeitura nenhuma faliu.
Concluo, Sr. Presidente, fazendo um apelo a
todos os Parlamentares: no dia que marcarmc>s a votação com V. Ex-, durante este mês de abril,peIo
acordo que espero ser firmado com os lídeteS hoje
à tarde, que votem pela aprovação do requerimento

Quinta-feira 16 10111

de urgência urgentíssima e, quanto ao mérito, cada
um vote com a sua consciência.
Era o que tinha a dizer.
O Sr. Efraim Morais, 4~ Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Michel Temer, Presidente.

VI- ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES 'SRS. DEPUTADOS:

Roraima
Alceste Almeida - BIocoIPMDB; Elton Rohnelt
- PFL; Francisco Rodrigues - PTB; Luciano Castro
- PSDB; Luís Barbosa - PPB; Robério Araújo PPB; Salomão Cruz - PSOB.
Amepá
Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade PPB; Fátima Pelaes - PSOB; Gervásio Oliveira PDT; Murilo Pinheiro - PFL; Raquel Capiberibe PSB; Valdenor Guedes - PPB.

Pará
Anivaldo Vale - PSD8; Antonio Brasil - BIocoIPMDB; Asdrubal Bentes - BIocoIPMDB; Benedito
Guimarães - PPB; Elcione Barbalho - BIocoIPMDB;
Geraldo Pastana - PT; Gerson Peres - PPB; Giovanni Queiroz - PDT; José Priante - BIocoIPMDB;
Olávio Rocha - PSDB; Paulo Rocha - PT; Raimundo Santos - PFL; Vic Pires Franco - PFL.

Amazonas
Arthur VirgOio - PSDB; Átila Lins - PFL; João
Thomé Mestrinho - BIocoIPMDB; José Melo - PFL;
Paudemey Avelino - PFL

Rond6nia
Confúcio Moura - BIocoIPMDB; Emerson Olavo Pires - PSDB; Euripedes Miranda - PDT;Expedito Júnior - PFL; Marinha Raupp - PSDB; Oscar Andrade - PFL; Silvemani Santos - PFL

Acnt
Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PPB; Chicão Brigido - BIocoIPMDB; EmOio Assmar - PPB;
João Tota - PPB; Osmir Uma- PFL; Regina Lino - .
BIocoIPDMB; Zila Bezerra - PFL.
i

Tocantins
Antonio Jorge ..:... PFL; Dolores· Nunes - PFL;
João Ribeiro - PFL; Paulo Mourão - PSDB; Udson .
Bandeira - BtocoIPMDB.
.

Maranhio
Antonio Joaquim Araújo - PL; César Bandeira
- PFL; EIiseu Moura - PL; Francisco Coelho - PFL;
Gastão Vieira - BIocaIPMOB; Haroldo Sabóia - PT;
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Jayme "samanS"'- PSDB; João Alberto~-,·BIocolPDMB; Magno Bacelar - PFL; Márcia Marinho PSDB; Mauro Fecury - PFL; Neiva Moreira - PDT;
Remi Trinta - PL; Sarney Filho - PFL; Sebastião
Madeira - PSDB.

Ceará
Antonio Balhmann - PPS;
Antonio dos Santos - PFL; Ariosto Holanda PSDB; Amon Bezerra - PSDB; Edson Silva - PSDB;
Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - BIocoIPMDB; Inácio Arruda - PCdoB; José Unhares PPB; José Pimentel - PT; Leônidas Cristino - PPS;
Marcelo Teixeira - BIocoIPMDB; Nelson Otoch PSDB; Pimentel Gomes - PPS; Pinheiro Landim BlocoIPDMB; Roberto Pessoa - PFL; Rommel Feijó
- PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; VICente Arruda PSDB.
piaur

. Ari Magalhães - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro N0gueira - PFL; Felipe Mendes - PPB; Heráclito Fortes
- PFL; João Henrique - BlocoIPDMB; Júlio CésarPFL; Mussa Dernes - PFL; Paes Landim - PFL.
Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - PFL; Betinha Rosado - ,
PFL;Carlos Alberto - PSDB; Cipriano Correia PSDB; Henrique Eduardo Alves - BIocoIPMDB; Iberê Ferreira - PPB; Laire Rosado - BIocoIPMDB; Ney
Lopes-PFL.

P....fba
Adauto Pereira - PFL; Alvaro Gaudêncio Neto
- PFL;' Annando AbRia - BIocoJPMDB; Efraim M0rais - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPB; Gilvan Freire PSB; 'Ivandro Cunha Lima - BlocoIPMDB; Ricardo
Riq~e - BlocoIPDMB; WUson Braga - PSDB.

Pernambuco
Eduardo Campos - PSB; Fernando Ferro - PT;
Fernando Lyra - PSB; Gonzaga Patriota - PSB;
Humberto' Costa - PT; Inocêncio Oliveira - PFL;
João Colaço - PSB; José Chaves - BIocoIPMDB;
Jose Jorge - PFL; José Mendonça Bezerra - PFL;
José Múcio Monteiro - PFL; Luiz Piauhylino - PSDB;
Mendonça FUtio - PFL; Nilson Gibson - PSB; Osvaldo Coelho - PFL; Pedro Corres - PPB; Salatiel de
Carvalho - PPB; Sérgio Guerra - PSB; Severino Cavalcanti - PPB; Silvio Pessoa - BlocoIPMDB; Wilson
Campos - PSDB; WoIney Queiroz - PDT.
Alagoas
Alberico Cordeiro - PTB; Augusto Farias PFL; Benedito de Ura - P·FL;.Ceci Cunha - P~DB;

José Costa - PSD; Moa.cyr Andrade - PPB; T~
Albuquerque - PFL.
sergipe
Adelson Ribeiro - PSDB;
Bosco Franca - PMN; Carlos Magno - PFL;
José Teles - PPB; Marcelo Déda - PT; Messias
Gois - PFL; Pedro Valadares - PSB.

Bahia
Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - PFL;
Benito Garna - PFL; Cláudio Cajado - PFL; Colbort
Martins - PPS; Coriolano Sales - PDT; Domingos
Leonelli - PSB; Eraldo Tmoco - PFL; Eujácio Simões - PL; Felix Mendonça - PTB; Gedclel Vieira Uma
- Bloco - PMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jairo Azi PFL; Jairo Carneiro - PFL; Jaques Wagner - PT;
João Almeida - PSDB; João Leão - PSDB; Jorge
Khoury - PFL; José Carlos Aleluia - PFL; José lourenço - PFL; José Rocha - PFL; Leur Lomanto PFL; Luis Eduardo - PFL; Luiz Braga - PFL; Luiz
Moreira - PFL; Manoel Castro - PFL; Mário Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - PSOB; Pedro lrujo Bloco - PMDB; Roberto Santos - PSOB; RoIand Lavigne - PFL; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Alves - PDT; Simara Ellery - Bloco - PMDB; Ursicino
Queiroz - PFL; Walter Pinheiro - PT.
Minas Gerais
Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Antonio do Valle - Bloco - PMDB; Aracely de Paula
- PFL; Armando Costa - Bloco - PMDB; Bonifácio
de Andrada - PSDB; Carlos Melles - PFL; Carlos
Mosconi - PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB; Elias
Murad' .:... PSDB; Eliseu Resende - PFL; Femando
Diniz - Bloco - PMDB; Genésio Bernardino - Bloco
- PMDB; Herculano Anghinetti - PPB; Hugo Rodrigues da Cunha - PFL; Ibrahim Abi-Ackel - PPB; Israel Pinheiro - PTB; Jaime Martins - PFL; João FassareUa - PT; João Magalhães - Bloco - PMDB; José
Rezende - PPB; Lael varella - PFL; Leopoldo Bessone - PTB; Marcos Lima ,... Bloco - PMDB; Maria
EMra - Bloco - PMDB; Maurício campos - PSDB;
Mauro Lopes - Bloco - PMDB; Neif Jabur - Bloco PMDB; Nilmário Miranda - PT; Odelmo Leão - PPB;
Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander - PTB; Philemon Rodrigues - PTB; Roberto Brant - PSDB; Ronaldo Perim - Bloco PMDB; Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe - Bloco
- PMDB; Sergio Miranda - PCdoB; Silas Brasileiro Bloco - PMDB; Silvio Abreu - PDT; Tilden Santiago
- PT; Vittorio Medioli - PSDB; Zaire Rezende - Bloco-PMDB.
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de redação, peIa.procedência das Representações (Relàtor: Sr. Marooni PariDo)

Espfrito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB.
João Coser - PT; Luiz Buaiz - Pl; Luiz Durão
- PFl; Nilton Baiano - PPB; Rita Camata - Bloco PMDB; Roberto Valadão - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro
Alexandre Cardoso - PSB; Álvaro Valle - PL;
Arolde de Oliveira - PFL; Candinho Mattos - P8DB;
Carlos Santana - PT; Cidinha Campos - PDT; Eurico Miranda ~ PPB; Fernando Gabeira - PV; Fenlando Gonçalves - PTB; Fernando Lopes - PDT; Francisco Silva - PPB; Itamar Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira Feghali - PCdoB; João Mendes
- PPB; Jorge Wilson - Bloco - PMDB; José Egydio
- PFl; laprovita Vieira - PPB.

SioPaulo
Michel Temer - Bloco - PMDB; Wagner Salustiano-PPB.
Goiás
Zé Gomes da Rocha - PSD.
Mato Grosso do Sul

N6lsorlTrad - PTB.

Rio Grande do Sul
Paulo Paim - PT. "
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 258 senhores Deputados.
O SR•. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.
O.SR." ~E$IDENTE (Michel Temer) - item único:
Continuação da discussão e votação
do parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação às Representações
s/nfl, de 1998, da Mesa da Câmara dos Deputados e do Partido dos trabalhadol't*l, so..bre a proposta de aplicação de perda de
mandato contra o Deputado Sérgio t~aya,
sendo esta com base no disposto no art. 55,
1,·11 e § 25' da Constituição Federal, combinado
Com os arts. 17, VI, Ir 231, 244 e 268 do Regimento Interno da Câmara dos Deputaclos, e
aquela com base no disposto no art. 55, inciso
11 e seu § 25' da ConstitUIçIo Federal, combinado com os arts. 240, 11 e 244, § 25', incisos I
e 11I do mesmo Regimento Intemo; tendo parecer da Comissão de Constitulçio e Justiça e
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra ao Deputado Jarbas Uma, para discutir
a favor do parecer.
SR. JARBAS LIMA (PPB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e SIS. Deputados,
creio dispensável a nossa participação porque consideramos, desde logo, irrepreensCvel o trabalho desenvolvido pelo Relator, Deputado Man:oni Perillo.
Sob este aspecto, nada mais deveria ser acrescentado para se chegar à mesma conclusão, que, antecipo, é a minha: a representação da Mesa e do Partido dos Trabalhadores é procedente, e a solução indicada legalmente é a da cassação do oeputado.
Permito-me, entretanto, comparecer a esta tribuna porque percebo que, à medida que as manifestações foram desenvolvidas, de certa fonna, perdemos um pouco do contato com a tealidade do pr0cesso, permitindo inclusive algumas incursões estratosféricas que terminam comprometendo um poUco
a qualidade da discussão.
"
Quero pedir licença para, justificando minha
posição, tentar voltar à terra do processo pOlftico.
não a do processo judicial: processo poIftico de cassação do Deputado Sérgio Naya.
Começo pela lembrança de· que esta é· uma
área extrenlamente delicada e por isso é preciso ter"
presente o flagrante. O fato é que nós, por muita sOrte, estamos tendo à disposição uma prova aIt8mente
técnica: um vrdeo gravado. Este vfdeo traz a imagem e
a palavra do Deputado Sérgio Naya e todas as afirmações feitas por ele, que precisamos julgar. Nem a
inlagem, nem as palavraS foram ne~das pelo Deputado. Então, dirfamos que é um caso de réu confesso sob esse aspecto do flagrante. É~e·ofato.
Temos depois uma porção de outros fatos que
andam na periferia e quedependein muito mais do
processo judicial, legal. que'é saber se cometeu o
crime ou não. A nós compete o .exame do aspecto
do decoro parlamentar, e· sobre isto a matéria. é ri-"
qufssima. Eu até me permitiria lembrar a meus n0bres colegas que há 2. mil. anos Sócrates dirigiu.aos
seus pares a seguinte pergunta: -O que é bom e o
que não é bom?-, referindo-se a Fedro. E àcrescentava: -Será preciso que alguém nos ensine o que é
bom e o que não é bom?- . .
Ora, isso é um problema ético e moral. Sendo
ética a ciência que examina a conduta do ser humano, estamos autorizados a pensar ser esta a pergunta que devemos fazer a nós mesmos, hoje, quase às
vésperas da entrada do terceiro milênio ou de mais
um século: será que esse comportamento apresen-

a
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tado no vídeo, e não negado pelo Deputado Sérgio
Naya, compatibiliza-se com a nossa convicção ética
sobre o procedimento par1amentar, ou não? Estamos à vontade para dizer que faríamos a mesma
coisa em circunstâncias iguais, ou não? Ou será que
nós, na nossa concepção de moral e de ética, reprovamos esse fato? Independentemente do que achamos ser correto ou incorreto, a pergunta que se deve
fazer é se aqueles que representamos aceitam
esse procedimento ou o reprovam. É um juízo de
valor. Quem sabe, estejamos divididos! Não creio.
Mas é possível que representemos segmentos da
sociedade que julgam ser esse comportamento,
que chega a ponto de prever até uma fonna delitiva, apologia do crime? O Código Penal prevê um
delito para quem faz apologia do crime? Devemos
nos perguntar: os nossos representados estarão
de acordo com o que está acontecendo? Aprovam,
no seu juízo de valor, o procedimento desse Deputado? Não preciso arrumar culpados por esse sentimento que está pesando na consciência do povo
brasileiro nesta hora. Posso esquecer a Rede Globo e os jornais que divulgaram a matéria. O que
preciso responder à minha consciência nesta hora
- e isto é um problema de juízo ético, de convicção e de responsabilidade - é se minha representação me autoriza 'a passar uma borracha neste
procedimento, considerando-o legal, moral, ético, irrepreensível. Não acredito muito nisso, mas até
posso admitir que haja quem pense assim.
Então, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
não se trata de saber se estou a favor ou contra
quem está respondendo ao processo. Não se trata
de saber se agrada ou desagrada ao meu partido,se
é ou não' uma questão de ordem ideológica. É um
problema - de fonnasintética e resumida - de vergonha. É um problema de vergonha! Esse é o éonceito que deve presidir a nossa manifestação na
hora de depositarmos nosso voto, protegidos, inclusive, por essa foona. esdrúxtda de procedennos - votar
secretamente -, quando a Constituição, no seu art. 37,
diz que um dos princípios que regem a administração
pública - e isso é administração pública - é o da publicidade. A Constituição de 1988 prega que não há mais
segredo, mas infelizmente ainda continuamos c0nvivendO com essa realidade diferente.
Por isso, digo que se renova nesta Casa o pensamento de Renê Descartes, na introdução do seu
discurso sobre o método. Ele dizia ironicamente:
Parece que o bom senso foi o bem melhor distribuído por Deus às criaturas, porque ninguém reclama de ter recebido rrl9nos que o outro. Todos se
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consideram absoluta e justamente aquinhoados com
o bom senso.
Pois acrescento: nesta hora estamos diante do
desafIO para saber se esse sentimento, se essa sensibilidade se traduz no nosso juízo de valor, de
vação ou reprovação, de concordância ou discordância, de licitude no campo moral e ético ou de ilicitude, na análise e no julgamento desse procedimento.
QueRJ dizer que, sendo resultado da educação e
da cultura do meu Estado - nisso não há nenhuma
vantagem perante o contexto nacional -, tenho muito
presente nesta hora algo que deve estar sendo sentido
pelos brasileiros de todas as
e de todos os Estados: é um verso de um homem que conseguiu pr0duzir obra mais famosa do que o seu próprio nome.
Chamava-se Dom José Hemández, e sua obra, "Martín Fl9no-. Aeferia-se à lei moral - e nesta hora estamos desafiados a responder também a essa questão:
.
Muchas cosas pierde eI hornbre que a
vacas se vueIve a haUar, paro las devo enseííar Y és bueno que la recuerdem: si la vergüenz8 se pierde jamás se vueNe a encontrar.

apro:

regiõàs

Era o que tinha a dizer.
O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra peJa ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Exa.
que detennine o encerramento dos trabalhos de C0missões que por acaso estejam funcionando - se
não me engano, há algumas -, em função da Ordem
do Dia estabelecida
O SR. PRESIDENTE {Michel Temer) - Pois não.
Em apoio à solicitação do Deputado Fernando
Ferro, -detennino ao secretário da Mesa que, junto
às Comissões, proceda ao encerramento dos seus
trabalhos. Estamos na Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Michel Terrl9r) - C0ncedo a palavra ao Sr. Deputado Chico Vigilante, para
discutir a matéria.
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 1$1 de fevereiro de 1995, 513 Deputados, entre eles o Deputado Sérgio t~aya, reuniramse neste plenário e fizeram o seguinte juramento:

Prometo manter, defender e cumprir a
Constituição, observar as leis, promover o bem
geral do povo brasileiro e sustentar a união, a
negridade e a independência do Brasil.
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Esse juramento foi feito por todos nós, Deputados, eleitos pelo povo, e cabe a cada um cumprir
essa determinação que nos dispusemos a aceitar.
O Deputado Sérgio Naya não cumpriu esse juramento e não acatou essa determinação. Não se
trata de uma questão de esquerda, direita ou centro,
mas de ética, de moral e de vergonha. Os Deputados não adquiriram mandatos para saírem por aí
construindo prédio para desabar sobre as cabeças
das pesSoas, nem falsificando assinaturas de Governadores e de' Prefeitos, ou afirmando que falsificaram para tirar proveito político, para mostrar aos outros quà são poderosos.
O Deputado Sérgio Naya foi ao Supremo Tribuna! Feqeral, alegandp, que houve cerceamento da
defesa. Hoje, desta' tribuna, foi dada a oportunidade
de trinta minutos
que se defendesse, mas l) D&putadO Sõ USOU seis'rilimitos, seis minutos e meio,
para ser mais preciso. O Deputado Sérgio Naya, na
verdade, desprezou este Plenário, desprezou este
Parlamento e e ·tratou com indiferença. Segundo os
meios de comunicação - e não me venham dizer
que é perseguição da imprensa -, o Deputado Sérgio Naya disse que a Justiça do País é de acordo
cam (1 canhotO do 'seu cheque. É' urna afinrl8ção
dele. Nas fitas exibidas, que são autênticas, o Deputado Sérgió Naya' diz que falsifICa, e falsifica mesmo.
Isso foi para mostrar poder, e depois vem dizer que
foi bravata. Em outra ocasião' diz que foi cansaço.
Se a1gúém está cansado, não é com esse tipo de
comportamento que vai descansar.
Sr~Presidente. Sras. e Srs. Deputados, esta
Casa teve a' capacidade de, no dia ·18 de rnSlio de
1994, cassar o mandato de uma das figuras mais
eminentes 'desta Casa, porque cometeu um deslize.
Esta Casa puniu-opor isso. O ex-Presidente da Câmara ck>s,Deputados Ibsen Pinheiro foi cassado, e o
próprio partido do Deputado. o PMDB, ajudou na sua
cassação porque não estava de acordo com o comportamentopolítico de S.Exa.
, , , ,Esta· Casa, ,que já cassou um sem-número de
Deputados, não tem o direito de frustrar a expectativa do ·povo brasileiro. e deixar impune o Deputado
Sérgio Naya. Estamos julgando o Deputado, Illáo o
empre$ário, o homem. Logo, o julgamento é político,
sirJ:l. Esta Casa tem a obrigação de mostrar ao País
que quer realmente a consolidação do processo democrático e não vai acobertar a impunidade, o que
será Cfémonstrado a partir do momento em que cassar'o mandato do Deputado Sérgio Naya e deixar
qUe à Justiça resolva as demais pendências.
É o 'apelo que faço a este Partamento.

para
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Deputado Femando Ferro, para discutir a
matéria.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem ravisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. não nos sentimos à vontade neste debate
nem estamos felizes com esta discussão. É evidente, porém, que a Casa tem a obrigação de discutir,
manifestar-se e pronunciar-se sobre o comportamento de um de seus membros, alguém que certamente feriu o decoro partamentar e, assim o fazendo, foi alvo de intensa crítica por parte dos meios de
comunicação e da sociedade brasileira.
Entendemos poJítico o julgamento em curso. O
próprio partido político do Deputado Sérgio Naya se
antecipou a qualquer tipo de discussão e o expulsou
das suas hastes. Fez um julgamento político, porque
compreendeu a gravidade e a dimensão do erro cametido por esse Partamentar.
É com essa cornpI8eIlSão, após ter acompanhado atentamente os debates na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e o brilharE relatório do
Deputado Marconi PeriIIo, que não tenho outro caminho a tomar senão o de pedir a esta Casa que vote favoravelmente ao parecêr emitido pelo Relator.
Ouvi argumentos diversos - políticos, morais,
corporativistas - de membros desta casa. Alguns
disseram que só o voto popular pode cassar um Par- ,
lamentar. Ora, Sras. e SIs. Deputados, se não estabelecennos regras de COfl'Avência entre nós, esta vake
tomar uma Casa de ninguém. Portanto, não há'QutrO.
caminho senão introduzinnos exigências éticas, Paiíticas e morais no desempenho do mandato.
Não quero entrar para a História deste Paístampouco para a história deste Parlamento - como
eleitor do Sr. Sérgio Naya. E omitir-se, escapulir do
debate, não marcar a posição, significa concretamente dar ava~ assinando um cheque em branco,
para o procedimento em análise.
Foram inúmeras as provas trazidas a esta
Casa. Assim, afirmo categoricamente: não entro
para a história como eleitor de Sérgio Naya. Esta
Casa tem a obrigação política e moral de resgatar
minimamente a sua imagem frente ao povo brasilei-.
ro, o qual claramente demonstra não aceitar esse
tipo de procedimento. E creio que é com essa vontade política que nos iremos manifestar daqui a pouco.
Portanto, apelo para todos os Parlamentares
no sentido de que pensem no futuro, pensem nesta
Casa. Não é possível entender ou aceitar a argumentação do Deputado e de sua defesa, que, digase de passagem, foi fraca, frágil, sem emoção - em
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poUCO mais de seis minutos, justificou a sua posição
poUtica. Esperava-se mais pudor, mais emoção,
mais sentimento por parte de quem está sendo acusado. E não Os vi. Parece-me que há uma espécie
de certeza de impunidade negociada nos bastidores.
Esse tipo de postura foi expressa pelo Deputado
Sérgio Naya em seu pronunciamento. Por isso, naste momento registro que não me omitirei.
Em nome da ética, da dignidade e do papel de
polftico e cidadão que exerço, não posso omitir-me,
não posso deixar de marcar minha posição para todos aqueles que precisam de sinais e referências
que efetivamente caracterizem o sentimento e a vontade polftica de trabalharmos para construirmos o
Legislativo autônomo, digno e decente que merece o
povo brasileiro.
Nesse sentido, encaminho o meu voto favoravelmente ao relatório do Deputado Uarconi Perillo,
que, no meu entendimento. traz todos os elementos
para um julgamento sério, correto e digno para o
caso que estamos apreciando.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Concedo a palavra ao Sr. Deputado José Mauricio, para
discutirá a matéria.

O SR. JOSÉ MAURfcto (PDT - AJ. Sem revisão do 00ld0r.) - Sr. Presidente, Sras. e SIS. Deputados, disse o eminente advogado e festejado jurista
Daniel de Azevedo que estávamos vivendo um grande momento da vida juridica brasileira. Entrementes.
gostaria, data maxima venia, de divergir de S.Sa.
Aqui não se discute nenhum -juridicismo-. Aqui se
discutem questões de fato, que se embasam no elo
que liga a relação eleitorlParlamentar.
O decoro parlamentar é o elo entre o exercfcio
da minha representação nesta Casa e aqueles que
em mim votaram. Não posso tisnar, trair ou praticar
atos que desmereçam a confiança dos 80 mil eleitores do Estado do Rio de Janeiro que me mandaram
para esta
Não vou entrar nessa discussão acatando o que bem disse o Presidente Michel Temer:
-Essa não é uma questão juridica, mas palftica-.
Bastariam manifestações como a do Deputado
José Genofno para ficar claro que ninguém pode esconder-se atrás da imunidade para perpetrar atos incompatfveis com o exercfcio do mandato. É essa a
questão nodal. Nem vou discutir aquele crime odio80, odiento, a prática delituosa que envolveu a construção do Palace 11; não vou discutir se o representado Deputado Sérgio Naya tem questões Iaborais com seus trabalhadores que não o deixam bem
no exercfcio do mandato parlamentar, pois não se

casa.
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comporta de forma ética, concernente com o exercfcio do seu mandato.
É preciso que esse voto a nós outorgado regimentalmente - que não é aberto, mas secreto -:- não
seja o voto do compadrio, do companheirismo. Ele,
tem de ser transparente, em defesa desta instituição
e, principalmente, em respeito àqueles que nos mandaram para esta Casa.
Por tudo isso, Sr. Presidente Michel Temer, Sras.
e SIS. Deputados, vamos valorizar esta Casa e votar
-sim- ao relatório da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação não apenas em relação ao Deputado
Sérgio Naya, mas a tantos outros que, como S.Ex&,
praticaram atos incompatíveis com o exercício do mandato parlamentar e continuam impunes.
Que a cassação de Sérgio Naya não seja a
única e que seu exemplo sirva para todos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Deputado Márcio Fortes, para discutir a
matéria.
O SR. MARCIO FORTES (PSOB - AJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e SIS. Deputados, já tivemos Partamentos ~ e subsel'Vien-.vo

tes, Câmara dos Deputados e Senado fechados por
atos de violência ditatorial e medidas de exceção.
Estamos num processo de reconstrução institucional, sob o regime da liberdade. O momento é de
valorizar nossa tarefa. Por meio da valorização da
nossa ação e trabalho, valorizamos também a imagem de uma das mais importantes instituições de
um pafs variado e diversificado como o Brasil, que
aqui se faz representar.
E estamos indo bem. A atual Legislatura deu
demonstrações _ e isso foi apurado em estatrsticas
especializadas - de notável operosidade não apenas
pelo número de sessões realizadas. Apenas no biênio 1995196, esta Câmara dos Deputados realizou
520 sessões, e apreciamos 855 matérias. O senado
Federal, comparado com a Legislatura anterior - que
já em si foi pródiga - deu exemplos de diversas manifestações. Temos sistematicamente demonstrado
o valor do trabalho e da existência de uma instituição
como a Câmara dos Deputados.
Não podemos. portanto, na data de hoje, separar o que estamos fazendo dessa nossa tarefa de reconstrução institucional. Hoje, não estamos aqui
apenas para fazer justiça aos desabrigados do Palace 11 ou às vítimas de outros tipos de negligência do
Deputado Sérgio Naya, mas para fazer justiça a nós
mesmos, da forma como estamos trabalhando.
Esta Legislatura, que tão radicalmente tem mudado no sentido positivo a sociedade brasileira, ao

Abril de 1998

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS

aprovar emendas da Constituição, ao mudar o !;istema econômico, ao estimular a produtividade, ao revalorizar aqueles que trabalham, que investem, que
não apenas se aproveitam da poupança dos outros,
não pode esquecer que hoje estamos num momento
de decisão perante a nossa sociedade.
Na convocação extraordinária, o que aprovamos em termos de lei, guardadas há tanto tempo, é
exemplar. Questões simples, como o Código de
Trânsito, a Lei dos Direitos Autorais e tantas outras,
demonstram que estamos aqui para mudar a r.ociedade. E mudar a sociedade hoje é votar -sim-, a favor do relatório da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, que, como já se disse, por palavras muito mais abalizadas, é impecável na flOOl18,
no fundo e no processo.
O SR. JOÉ GENOfNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ GENOfNO (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, são quase 17 h0ras. ~oubemos que, confonne as listas das p0rtarias, há 450 Srs. Deputados presentes na Casll, embora só haja 320 presentes no plenário. Assim sendo, com muito respeito, solicito a V. Exa. conclamar
os Srs. Deputados a virem ao plenário, pois vamos
iniciar uma fase da sessão em que é importante a
presença. Peço também a V. Exa que nos informe
se a pmsença efetiva no plenário é a do painel ou a
que vai constar na lista para efeito de votação .- c0nforme V. Exa. mesmo disse hoje pela manhã.
.
Sr. Presidente, o esclarecimento de V. l:xa. é
muito importante. A presença na lista para efeito de
votação é o que dá sentido a esta sessão. Portanto,
solicito a V. Exa.iOformação a esse respeito. Temos
agora - repito - um número maior de Deputados na

Casa.
O SR. PREStOENTE (Michel Temer) - Oeputado José Genoíno, reitero a V. Exa. que a votação é
nominal. Portanto, o que vai valer para a presença
nesta sessão é alista da votação.
O SR. JOsÉGENOfNO - Muito obrigado, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -; BequeI
rimento sobre a mesa:
Senhor Presidente, requeremos, nos
termos regimentais, o encerramento da discussão do parecer da Comissão de Con~
tuição e Justiça e de Redação_cons.taote da
Ordem do Dia da sessão de hoje.
Sala das Sessões, 15 de abril de 1998.
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Assinam os Deputados GeddeI Vieira Uma,
Líder do Bloco Parlamentar PMDBlPRONA; Wagner
Roui,
Vice-Líder
do
Bloco
Parlamentar
PMDBlPRONA; Arnaldo Madeira, Vice-Líder do
PSDB; Sérgio Arouca, Líder do PPS; e Marcelo
Déda, Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação o requerimento.
Quem estiver de acordo permaneça como se
acha. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerrada a discussão, passa-se à deliberação.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma Comunicação de liderança, pelo

POT.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra, corno Uder, pelo prazo de três minutos.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - AJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta é uma sessão de julgamento. Não é uma
sessão corno outras da Câmara dos Deputados em
que nos dividimos contra ou a favor de um projeto de
lei, de um projeto de emenda à Constituição, de um
projeto de decreto legislativo ou de uma resolução.
Ao final dessas sessões há vitoriosos e vencidos, os
que comemoram e os que saem entristecidos do
Plenário.
A sessão que hoje se realiza é diferente. Não é
um dia de alegria para esta Casa. Já vimos outras
sessões de julgamento de Deputados. É deplorável
que o processo eleitoral ainda pennita que aqui cheguem pessoas equivoca~ em relação ao p~~rio
mandato e que o conjunto desta Casa, constitUldo
na sua maioria por homens honrados e de bem, acabe pagando, com danos à sua própria imagem, por
erros e transgressões praticadas por uma pequena
minoria.
O que se vê neste Parlamento é fato raro nos
parlamentos no mundo inteiro. Pelo menos de minha
parte, não conheço parlamento algum que se entregue tanto à depuração dos próprios quadros quanto
o brasileiro.
Não conheço, no mundo inteiro, casa legislativa que exerça melhor o exercício democrático da
apuração de responsabilidades, em casos de transgressões às regras de decoro parlamentar, como a
nossa.
.
Neste caso, não há o que se encaminhar.
~uma sessão dessa natureza, não há encaminhamento de votação ou orientação para a bancada.
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Como
POT: votarei -sim- ao parecer ao'ReUtica, quer de esquerda, quer. de direi@. - é feríd9,
lator.
outra questão se apresenta.
Destarte, para poupar V.Exas., tendo em vista
É por essa razão que o PqdoB raciocina sob
as razões expostas desta tribuna por inúmeros Paresse ângulo, porque neste caso especffico há um
lamentares, especialmente pelo Deputado Jarbas
elemento concreto, uma espécie - como disse o LíUma, que, com muita proficiência, revelou a natureder cio POT - quase que de réu confesso, em que o
za do processo em que é indicado o Deputado Sérdecoro parlamentar foi efetivamente rompido.
gio Naya como réu confesso, já que a prova material
Manifestamos, assim, nossa opinião. Como toé inconteste, assumo, neste momento, a posição exdos sabem, nossa bancada vota de maneira unificatrafda pela Comissão Executiva Nacional do PDT.
da. Apenas um dos nossos Deputados não está presente, porque está viajando pelo interior do Brasil,
pela maioria dos membros da minha bancada, no
sentido de tomarmos esta responsabilidade e cumcul11prindo tarefa detenninada pela Câmara.
prirmos nosso dever.
Lamentamos. sim, que fiqUemos restritos a
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conceeste càso, porque, se a quebra de decoro paI1amendo a palavra ao nobre Deputado Haroldo Uma, paratar Í'lOS leva a cassar, está nos levando a cassar um
uma Comunicação de Uderança, peIQ PCcIoB.
caso, é nesta Casa existem outros casos de quebra
O SR. HAROLDO UMA (PCdoB - BA.
~ ~ parlamentar. E o mais grave: quando harevisão do orador.) - Sr. Presidente, Bras. e Srs. DeVJ8 IndfClOS de que houve compra e venda de votos,
putados, a posição do PCd08 diante da cassação de
nada se apurou aqui. E isso, sim, também era quemandatos é cautelosa. Partimos do pressuposto de
bra'de decoro parlamentar.
que o mandato popular é conferido pelo povo brasiQueremos que neste caso prevaleça a posição
leiro. A despeito de tantas tergiversações, de tanta
de punir a quebra de decoro, mas lamentamos que
manipulação do processo eleitoral, em última instânisso não seja generalizado para outros casos.
cia devemos lembrar que o povo brasileiro eJegeu
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedeterminados Deputados.
do a palavra ao nobre Deputado Lindberg Farias,
Por isso, vemos a cassação de mandato com
para uma Comunicação de Liderança, pelo PSTU.
muito cuidado. Pensamos que não é tarefa propria.,.
, " , C» 'SR. UNOBERG FARIAS (PSTU - AJ.
mente do Legislativo, muito menos do Judiciário casreVisão dó orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Desar mandatos outorgados pelo povo.
putadÓS, o PSTU assume ,esta tribuna para dizer
Nossa preocupação e cuidado é 'maior, porque
que Volará peJa cassação do Deputado Sérgio Naya.
Achamos que este Deputado é uma fruta podre nesa história do PCdoB revela uma experiência lame~
tável. Em 1947, o partido, que havia participado com
t~ P~rlamento.
catorze Deputados Federais e um senador da Cons'"
Nós, que criticamos em vários momentos esse
tituínte de 1946, teve cassado o mandato de tódOs
siStefná, não Podemos deixar de dizer que Sérgio
os seus representantes. Manobrou-se de fonna àbNaya, tem de ser cassado. E também não podemos
soJutamente aberta coritra o PCdoB. Aetirou-se juiz
deixar de fazer uma critica frontal e geral ao sistema
do Tribunal, nomeou-se outro, enfim, o Tribunal deUai está. o episódio envolvendo o Deputado Sérberou a extinção da Jegenda do Partido Comunista
gio Naya nada mais é cio que a demonstração clara
do Brasil. Depois, pressionou-se a Câmara para que
da degradação e da degeneração das instituições
cassasse o mandato daqueles Deputados eleitos pOr
deste sistema capitalista.
aquela Jegenda, que fora extinta, e isso aconteceu.
Além de Sérgio Naya, vários empreiteiros, banPor isso, consideramos esse fato um precedente ,na
ql:.leÍms e erripresários' .são eleitos para esta Casa
história do nosso Pais. Cassar mandatos não deve
com .um único objetivo:, negociar vantagens com o
ter relação alguma com opiniões poJrticas. Cassar
Palácio do Planalto para suas empresas e para seus
mandatos para cercear opiniões polrticas ou ideol6negócios. Portanto, o Deputado Sérgio Naya deve
gicas é extremamente grave e pernicioso.
ser cassado por este Plenário.

sem

sem

que

Entretanto, Sr. Presidente, consideramos da
maior importância que sejam resguardados os limitas da integridade da Casa e do decoro parJamentar.
Quando de fonna clara e explfcita o decoro parlamentar - e não exPresso nenhUm tipo de Opinião pc-

Não nos podemos esquecer do episódio em
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso anistiou praticamente uma divida do Deputado Sérgio
Naya com o Banco do Brasil de mais de 17 milhões.
A polrtica do Palácio do Planalto e sua base de sus-
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tentação favorecem o surgimento de vários outros
Sérgios Nayas, Sr. Presidente.
Então, o PSTU é favorável à cassação do mandato do Deputado Sérgio Naya. Mas exigimos também o mesmo empenho da Mesa desta Casa para
os casos de corrupção envolvendo a Convençiio do
PMDB, a compra de votos para a reeleição de FHC
e para o projeto de refonna da Previdência.
Nós, do PSTU, vamos votar favoravelmente à
cassação do mandato do Deputado Sérgio I~aya,
mas temos certeza de que isso não retira o abalo a
esta instituição, porque fica demonstrado, aos olhos
dos trabalhadores brasileiros, que nesta
existe,
sim, uma agência de negócios com vários empreiteiros e banqueiros que são beneficiados peb Governo
Federal apenas para favorecer seus interesses masquinhos e de gRIpas privados.
Esta é a posição do PSTU, Sr. Presidente: vamos votar pela cassação.

casa

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Concedo a palavra ao nobre Deputado Sérgio Arouca, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PPS.
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vaca alegria. Ao contrário, ele nos impõe responsabilidades.
Sr. Presidente, estamos diante de uma ocorrência que pôs o Brasil em profundo constrangimento. Não se trata de atribuinnos ao campo poIíflCO responsabilidades que por acaso decorram de atos praticados na vida civi~ mas de compreendermos, como
foi por demais divulgado e demonstrado, que um dos
membros desta Casa, o Deputado Sérgio Naya, na
prática de suas atividades privadas, utilizou o cargo
de Deputado Federal para obter facilidades no andamento de seus negócios e, num desses empreendimentos, para infelicidade do próprio Parlamentar,
veio a provocar uma tragédia.
Esse já era um ponto a provocar as atenções
do País para esta Casa. Posterionnente, o Brasil inteiro assiste, num programa de tekMsão, a um Deputado, numa reunião política, dizer aos seus correligionários que o conteúdo de sua ação parlamentar
tinha por características a falsificação de docurnentos públicos, a apropriação de bens públicos, a Utiiização de material de terceira ou quarta categoria
nos empreendimentos que realizava.

O SR. SálGIO AROUCA (PPS - AJ. sem reSr. Presidente, a discussão - ao contrárIO 'do
visão do orador.) - Sr. Presidente. Sras. e Sra. Deque disse um dos Parlamentares que defenderam o
putados, desejamos dizer que não temos o l1lenorDeputado _ não é se o Deputado Sérgio Naya pl'átiprazer. a menor satisfação de participar de· uma sescOu ou deixou de praticar algum crime; a discussão
são como esta. Todo processo de julgamento e de
não é para saber se de fato ele falsifICOu' uma assicassação de Deputado entristece esta Casa. Temas,
natura, apropriou-se de uma draga ou ·fomeceumàporém, a obrigação de defender o Poder legislativo,
teria1 de terceira. A discussão,. Sras. e .srs.Deputaporque, ao fazê-Io, estamos defendendo a d6rl1lQC1"ados, é sobre a imagem que o País terá deste Parfacia em nosso País.
mento e de cada um de nós que o. integramos, se
Portanto, é com profunda tristeza que () PPSjulgarmos natural a conduta que justifipa cc;>mo. bradeclara que seu voto, em respeito a todos os Parla,vata caracterizar como ato típico do exercício político
mentares desta Casa e a esta instituição, é ·sim-,
l[l falsificação de documentos. o roubo. de dragas, ou
porque houve uma declaração explfcita no caJ11)O da
0. {omecimento de material de terceira~ ..
política, imaginando que esse senhor, esse DeputaObjetivamente. a conduta do Sr. Deputado Sér:do, ainda deverá ser julgado por outros atos que tegio Naya ofendeu o decoro parlamentar, atentou
nha praticado.
contra a imagem pública do Parlamento, pôs em xeReafirmo, entretanto, o que disse no início do
que, perante a opinião pública, a ação de,cada um
meu pronunciamento: é com profunda tristez.8 que
dos Deputados que integram esta Casa. ,
declaramos o nosso voto.
Cumpriremos hoje um dever que'. não nos dá
O SR. PRESIDENTE (Miche1 Temer) - Concealegria, mas é um dever republicano, um dever do
do a palavra ao nobre Deputado Marcelo Déda, para
Parlamento usar a Constituição para tirar do seu
convívio um Deputado que se comportou de fOrmá
uma Comunicação de liderança, pelo PT.
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. sem reviignominiosa, indecorosa, antiética e afrontosa à imasão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depugem pública do Parlamento e à conduta que deve
lados, é despiciendo reafinnar a tristeza de todos
caraterizar cada um dos que foram honrados com o
que integram a Câmara dos Deputados ao se reuvoto popular.
Como subscritor de uma representação, o Parnirem numa sessão como esta, cuja Ordem do Dia
60 julgamento do comportamento ético de um dos
tido dos Trabalhadores registra que seus ParlamenHq8 integrantes. A nenhum de nós este fafto protares votarão ·sim- ao relatório.

10120 Quinta-feira 16

DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPurADOS

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Cardoso,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PSB.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
SIS. Deputados, como declararam os Deputados
Miro Teixeira, Sergio Arouca e Marcek> Déda, ressalto a enorme dificuldade que têm os membros do Poder Legislativo de efetuar julgamentos, de cassar o
mandato outorgado pela sociedade. Agora, a mesma
dificuldade nos impõe a responsabilidade de defender esta casa. Neste caso, registro minha tristeza
por ter de participar de uma sessão corno esta, por
ter de declarar o meu voto favorável à cassação de
um mandato popular.
Porém, o Deputado que integnl este Plenário
precisa ter responsabHidade na sessão de hoje. Por
isso, declaro o voto -sim- à cassação do mandato do
Deputado Sérgio Naya, em defesa do que significa a
Câmara cios Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passase à deliberação.
Vou submeter a votos o seguinte parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
coMISSAo DE CONST1TUIÇÃO E JUSTIÇA
EDEREDAÇAo
REPRESENTAÇÃO SJNR, DE 1998

80fICita a manifestação da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação s0bre a proposta e aplicação da pena de perda.
de mandato contra o Deputado Sérgio Naya,
nos tennos do art. 55, inciso li, e § 2fl, da
Constituição Federal, combinado com os alts.
240, li, e 244, § 2fl, incil:;os I e 111, do Regimento Interno da Câmara cios Deputados.
Autora: Mesa da Câmara dos Deputados
Relator: Deputado Marco..,i Perillo

1- Relatório
Resultam as presentes Representações de relatórioapresentado pelo Corregedor da Câmara cios
Deputados, Deputado Severino Cavalcanti, e de réquerimento formulado pelo Partido dos Trabalhadores, em face da denúncia da prática de ato atentatório ao decoro parlamentar, pelo Deputado Sérgio
Naya, tendo em vista os fatos veinculados pela Imprensa de todo o Pars.
Em seu relatório, o corregedor da Câmara dos
Deputados analisa os acontecimenos referidos, nos
termos a seguir transcritos:
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"OENÚNCA DA PRÁTICA. PELO DEPUTA00 SÉRGIO NAYA, DE ATO CONTRÁRIO
AO DECORO PARLAMENTAR

Relatório Preliminar

A imprensa de todo o País, ao noticiar
a tragédia do desmoronamento do edifício
PaIace li, na Barra da Tijuca. no Rio de Janeiro, ocorrido na madrugada do dia 22 de
fevereiro último, igualmente noticiou que a
empresa responsável por essa edif"lCaçãO, a
-Construtora 8ersan, era de propriedade do
Deputado Sérgio Naya
Divulgou-se, igualmente, e esse dado
é de relevância ao objetivo da apreciação da
conduta desse parlamentar face à pertinente
vedação constitucional, que a Construtora
Sersan, sem que o Deputado Sérgio Naya
houvese afastado de sua direção e c0ntinuando mesmo seu propretário, teria firmado contrato com entidade incluída entre as
que, na forma do art. 54, I, alínea a, da
Constituição Federal, é vedado ao membro
do Congresso Nacibnal com qualquer delas
firmar contrato, sob pena de cassação do
mandato parlamentar.
Além desse fato, que, uma vez comprovado, acarreta a mais grave das sanções
que a um parlamentar pode ser aplicada,
que é a perda do mandato, o Sr. Deputado
Sérgio Naya, em encontro com Vereadores
da Câmara Municipal de Três Pontas, em
Minas Gerais, afirmou que "falsificou asinatura do governador (do Estado)- para apressar à tramitação de projeto de construção de
casas populares em Palma (MG)-, e, mais,
que já havia 'alsificado outra asinatura para
poder utilizar um equipamento...na implantação de uma obra de R$1 milhão financiada
pelo Projeto Somma- (Recorte do Jorn8I do
Brasil de 2-3-98, junto). Essas afirmações,
aliás, os ouvintes do programa -Fantástico- da
Rede Globo de Televisão, transmitido na noite
de domingo, dia 111 do corrente mês, ouviramnas claras e bom som, vendo a imagem do
Deputado Sérgio Naya a proferi-Ias.
As imagens retro-apontadas não deixam dúvida, assim, para quem as viu, que o
Deputado Sérgio Naya confessava de público, desse modo, haver praticado o crime de
falsidade ideológica.
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A fim de instrumentar aprova do ora
afirmado, repetindo o que a Imprensa vem
produzindo sobre o assunto, estou solicitando à Rede Globo de Televisão seja remetida
a gravação em que consta estar
a esta
o Deputado Sérgio Naya fazendo as afirmaçóes acima apontadas.
Uma vez provado tal comportamento
por parte do Deputado Sérgio Naya, cabe indagar se tal conduta caracteriza infringência
do decoro parlamentar, ao fim das sanções
regimentalmente cominadas, aplicáveis ao
respectivo infrator.
Extrai-se, do noticiário e da exibição da
gravação reproduzida pela TV Globo na noite de 2 de setembro conente, poderá isto
confirmar, ou não, perante este Colegiado,
que, no concernente à declaração do Deputado Sérgio Naya de utilização de docmento
ideoIógicamente falso, por feita perante vereadores da Câmara Municipal de Três
Pontas, estaria caracterizando atuação que
se podei entender inerente ao desempenho
do mandato parlamentar, à vista das seguintes !8ZÕ8S.
Em princípio, afigura-se problemático
estabelecer-se em que casos O' paf1arheirrtar
estará no desempenho de seu mandato,
face à sua ampla atuação política, quepclde,
ou não, ter vinculação com o exercício do
mandato em si, com o seu desempenho.

casa

cabem, então, estas indagações:
será que o parfamentar estará desempenhando Q mandato apenas quando
pratique os atos inerentes .à função legiferante ou de fiscalização,pr6prias· do Poder que representa? Ou o desempenho do
mandato implica mais que isso, abrangendo todo o elenco de atitudes que envolvem
a vida do Representante político, em atendimento ao mandatQ recebido, na sua
maior amplitude?
O próprio Regimento tr8z algul11Sl luz
quanto á inteligência da expressão ·~.empenha do mandato·, que é necessária, aIliás,
no caso, para o efeito do alcance da respectiva expressão, constante do art. 244, § 20,
11I, ao fixar que ·a prática de irregularidades
graves no desempenho do mandato configura ato ·incompatível
o decoro partamentar- o qual, uma vez ocorrente, enseja pro-

com
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cessamento visando à cassação do mandato parfamentar.
O alcance da expresão ·desempenho
do mandato· pode, a nosso entender, ser
aclarado, diante do elenco de atos referidos
nos incisos I a VI do art. 226 do Regimento
Interno, o primeiro dos nove artigo que tratam do exercício do mandato.
Estabelece o referido artigo:
•Art. 226. O Deputado deve apresentar-se à Câmara durante a sessão legislativa
ordinária, para participar das sessões do
Plenário e das reuniões de Comissão de
que seja membro, além das sessões conjuntas do Congresso Nacional, sendo-lhe, assegurado o direito, nos tennos deste regimento, de:
I - oferecer proposições em geral, discutir e deliberar sobre qualquer matéria em
apreciação na Casa, integrar o Plenário e demais colegiados e neles votar e ser votado;
II - encaminhar, através da Mesa, pedidos escritos de informação a Ministro de
Estado;
11I- fazer uso da palavra;
IV - integrar as Comissões e representações externas e desempenhar missão
autorizada;
V - promover, perante quaisquer autoridadas, entidadh ou órgãos da administração federal, estadual ou municipal, direta ou
indireta e fundacional, os interesses públicos
ou reivindicações coletivas de âmbito naciona! ou das comunidades representadas;
VI - realizar outros cometimenos inerentes ao exercício do mandato ou atender a
obrigações poIítico-partidárias decorrentes
da representação.·
Como se vê desse artigo, além daquelas atividades diretamente ligadas à atividade legiferante e de fiscalização (incisos I a
IV), o Regimento conceitua como atividàdes
correspondentes ao exercício do mandato, o
que quer signiftear que Desempenha o mandato o Deputado quando também estiver perante quaiqeur autoridades ou entidades da
administração direta e indireta nos nfveis federal, estadual ou municipal, promovendo os
interesses públicos ou reivind"lC8ÇÕ9s coletivas de âmbito nacional ou das comunidades
representadas (inciso V). Também estará
exercitando o mandato, isto igualmente sig-
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nificando desempenhando O mandato, o Depulado quando, conforme o disposto no inciso VI do art. 226, estiver realizando ·outras cometimentos inerentes ao exercício
do mandato· ou atendendo ·a obrigações
político-partidárias decorrentes da representação-.
Extrai-se de tanto que, se restar induvidoso, mediante o exame por este Colegiado
da gravação do encontro já referido entre o
Senhor Deputado Sérgio Naya e Vereadores
de Três Pontas, que S.
naquele encontro, realmente confessa haver falsificado a
assinatura de Governador de Estado, estará
esse comportamento caracterizando, por óbvio, face á confissão da pratica do crime de
falsifidade ideológica perane autoridades daquele Município, prática de irregularidade
grave no desempenho do mandato, comportamento esse que o Regimento define como
incompatível com o decoro parlamentar do
mandato-o
É o que está precisado nas disposições do Regimento Interno a seguir transcritas:
•
Art. 244
~É·
~_I
§ e..Incompatlv\7I com o decoro parlamentar:

ex-

r-

11 - •
111 - a prática de irregularidades graves
no desempenho do mandato ou de encargos
dele decorrentes.
Art. 240. Perde o mandato o Deputado:
1.
11 - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro partamentar.Mas, a par de se poder iniciar o pr0cessamento do Sr. Deputado Sérgio Naya,
com fundamento no art. 244, § 2fl, 111, do Regimento Interno, uma vez provada a ocorrência de atitude ·incompatível com o dec0ro parlamentar, conforme as razões retrodeduzidas, ainda poder-se-ia invocar a infringência do art. 54, I, da Constituição Federal,
visando também ao processo de perda de
mandato, se se vier a provar que:
I - enquanto membro desta Casa, a
empresa Sersan, de que é - ao que se diz proprietário, finnou contrato com qualquer
das pessoas jurídicas relacionadas no inciso
I do art. 54 da Constituição Federal;
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11 - que esse contrato não obedeceu a
cláusulas uniformes, pois, neste caso, inexiste a vedação constitucional com a consectária sanção de perda do mandato, conforme disposto no final da alínea a do inciso
I do art. 54 da Constituição Federal.
Conclusio
Pelas precedentes razões, entendo
que, face à manifesta confissão do Sr. Deputado Sérgio Naya de falsificação de doeumento, feita perante Vereadores da Câmara
Municipal de Três Pontas, em Minas Gerais,
que restou, em razão disso, cacacterizada,
confo~ demonstrado, a prática de ato incompatlVel com o decoro parlamentar e em
razão do qual o Regimento Interno, no art.
240, 11, estabelece, como sanção aplicável
ao respectivo infrator, a perda do mandato.
Em face do exposto, o meu voto é no
sentido de que a Mesa represente perante a
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, para que a ~ recebendo-a,
abra o processo legal objetivando à cassação do mandato do Sr. Deputado Sérgio
N a
~.
É o meu parecer, salvo melhor juízo.·
Por sua vez, o Partido dos. Trabalhadores tanlbérn propôs Representação contra o
Deputado Sérgio Naya, apensa à Representação da Mesa, e redigida nos seguintes
tennos:
·EXCELENTrSSIMO SENHOR PREStDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOSDO DEPUTADO MICHEL TEMER

O Partido dos Trabalhacloles - PT,
Partido Político com representação no C0ngresso Nacional, neste ato representado
pelo líder da Bancada na Câmara Federal Deputado Federal Marcelo Déda PT (SE) e
por seu advogado e bastante procurador, ao
final assinados, vem á presença de Vossa
Excelência, com supedâneo no art. 55, I, 11,
e § 21', da Constituição Federal e nos arts.
17, VI, g, 231,244 e 268 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, propor a
presente

Repruentaçio
contra o Deputado Federal Sérgio Augusto Naya PPB (MG), tendo em vista a prática e responsabilidade do mesmo, pelos

Abril de 1998

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUrADOS

gravíssimos fatos de conhecimento público,
noticiados e comprovados à exaustão JP8la
imprensa nacional nos últimos dias, requerendo, desde logo, que a presente seja l1acebida, autuada e que se proceda à abel1ura
do processo de perda de mandato do ora
representado, na forma dos procedimentos
constitucionais e regimentais, pelos relevantes motivos de fato e de direito.
De início, Sr. Presidente, entendemos
ser desnecessário discorrer acerca dos
acontecimentos que motivam a presente iniciativa, de cunho eminentemente democrático e moralizador do Parlamento Nacional,
eis que se tratam de acontecimentos públicos e notórios.
A fatalidade ocorrida na Barra da Tijuca, Estado do Rio de Janeiro (RJ), onde várias famílias viram entes queridos perderem
de fonna trágica suas vidas e, noutro patamar, foram severamente lesadas em seus
respectiVos patrimônios material e moral,
ecoaram e mostraram ao País as várias
searas de crimes e irregularidades da lavra
do Sr. Deputado Federal Sérgio Naya.
Com efeito, as denúncias levantadas
pela grande Imprensa trouxeram à baila a
existência de crimes e irregularidades pdicados pelo representado durante o exellCfcio
do mandato parlamentar, apontando fatos
notórios que independem de provas e mostrando outros graves indícios de crimes e irregularidades que poderão ser comprovados
pela Câmara.
Num primeiro momento, as denúncias
e os fatos demonstram .a participação acionária direta ou não do representado - à revelia do que prescreve o texto constitucional
em seu artigo 54, I, • e 11, • - em empresas
que operam com o Poder Público, fatl) que
por si só já caracterizaria enonne afronta à
Constituição, no sentido de possibilitar a
cassação do Parlamentar. Não obl;tante
isso, 08 trágicos fatos recentes mostl"8ram
que ,o representado praticou crimes. contra
vários consumidores do País e, o que é
mais grave, perpetrou delitos consistentes
na falsificação de documento público El falsidade ideológica.
Neste sentido, chamam a atenão declarações do próprio representado apresentadas
no último domingo pelo programa -Fantástico-,
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da Rede Globo de Televisão, nas quais ele
afirma ter falsificado documentos públicos e
até mesmo a assinatura de um governador de
Estado, tudo com fins ilícitos.
Estas condutas não se coadunam com
a moralidade e o decoro que o mandato que
ocupa impõe ao representado.
São estas, Sr. Presidente, em breve síntese, as várias práticas ilegais e indecorosas
levadas a efeito pelo Deputado representado,
que maculam a imagem do Parlamento brasileiro e que são, a toda evidência, ensejadoras
da necessidade de se proceder à imediata
cassação do mandato do representadO por
atentado ao decoro parfamentar, para que a
moralidade, a legalidade e a justiça ~rem
nesse recinto democrático e sustentador
maior dos anseios da população brasileira.
O Congresso Nacional e todos os Parlamentares sérios devem fazer crescer a
credibilidade das instituições públicas, o respeito à população e o estrito cumprimento
das normas elencadas na Lei Fundamental,
pautados sempre em princípios éticos e
atuação responsável.
Assim, não resta qualquer dúvida que
as várias condutas praticada, seja em sede
comissiva pelo representado, confonne de
conhecimento público agora irrestrito e que
poderão ser aprofundados pela Casa em
sede de processo de perda de mandato, se
amoldam perfeitamente aos pressupostos
ensejadores da quebra do decoro parlamentar, razão pela qual o Partido dos Trabalhadores requer se digne Vossa Excelência em
determinar, consoante dispõe o art. 55, § 22,
da Constituição Federal, a abertura de processo de perda de mandato contra o representado, por ter incorrido em quebra do decoro parlamentar e na prática do previsto no
inc. I do mesmo art. 55.
E, nos tennos do art 240, do Regimento
Intemo, seja a presente remetida à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.
Indica como provas preliminares as
matérias jomalísticas fartamente publicadas
pela Imprensa nacional e a reportagem levada ao ar pela Rede Globo de Televisão, no
último domingo, em seu programa denominado -Fantástico-.
Termos em que
Pede e Espera Deferimento.-
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Perante a Mesa, o Deputado Sérgio Naya
apresentou defesa, na qual alega, em sfntese, que:·
1) O veio nos Estados Unidos a que se referiu
tinha como objetivo a aquisição de aparelhos de hemodiálise, dentro das exigências legais, para doação
a Municfpios da região onde se concentra seu eleitorado.
2) A apreciação da máquina mencionada .foi
uma transferência para o Municfpio de Leopoldina
diligenciada pelo Deputado Sérgio Naya.
3) A festa prometida aos Vereadores fazia parte de uma homenagem que há muito tempo vinha
sendo preparada pela Câmara de Vereadores de
Três Pontas.
4) A afirmação de que falsifICOU a assinatura do
Govemador foi apenas uma demonstração de que
gozava de prestigio e poderia lograr beneffcios para
a população daquele Municfpio.
Nesta Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, o Deputado Sérgio Naya, apresentou, no
prazo regimental, defesa prévia, argumentando, em
resumo o seguinte:
Da queda do Ediflcio Palace 11.
Alega o Representado que não era o Engenheiro Responsável pela edificação e junta terino de
compromisso, no qual o engenheiro Sérgio Murilo
Domingues declara que assume, a partir da data
deste compromisso, a inteira responsabilidade e a
direção de todas as obras ou serviços técnicos, de
sua inteira responsabilidade, em execução ou que
se executarem na vigência desta declaração, sob o
regime de empreitada, de administração, ou de outro
qualquer, pela firma SERSAN - Sociedade de Terrap1anagem, Construção Civil e Agropecuária Ltda.,
(fls. 5 e 6).

Da ~deCOlMlbcomet'Éde~pt1JIk;o.
Afirma o Representado que, desde a diplornação até hoje, -jamais teve conduta empresarial que
se adequasse à previsibilidade constitucional vedativa-, a saber, firmar ou manter contrato com pessoa
jurfdica de. direito público,. autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público (art. 54, I, a, da Constituição Federal.

Preliminar de inadequação tlpica.
Afirma a defesa que -as duas representações
não expõem fato tfpico adequável ao figurino legal
parlamentar-.

Da importação de aparelhos de hemodiálise.
A defesa argumenta que -os aparelhos de hemodiáfise provieram.de origi~~ legais,. mediante
comprovações, (todcís eles), em circunstâncias límpi-

das e claras, doc. j. r? 7" de forma a nenfiuma dúvj.:. .
da, quanto a isso, ser criada, no maldoso desiderato,
como o foi, de se pretender emalhar o Representado
em falsificação documental (CP, art. 297), daf que se
escancara a criminosa increpação ao mesmo açoitada, levianamente, pelos adversários sem escrúpulos,
tanto mais o fazendo, confORne aconteceu, por meio
de uso de prestidigitação, tecida à custa de trechos
- seccionados - de fita de vfdeo, doc. j, rfl 8, postos
- estanques - para não abarcarem a nimiedade contextual da conversação informalfssima da reunião,
extemada na fita de Três Pontas, doc. i, r? 4 materialidade atfpica, que o é, onde crime algum medra:(fls. 26 e 27).
Da ~ de Casttmias de Ttês Pontas L.t:Ja.
O Representado argumenta com a -intimidade
do encontro em recato, rnnitado apenas a conversação e diálogo descontrafdo, isso afastando qualquer
possibilidade de prática que desempenhasse corno
Deputado, neste ensejo que o documento nQ 13 reedita, participatividade que foi, com um dos beneméritos. mediante reencontro de amigos, e nada mais(ff. 28).
/
Do exercfcio de cargo de direção na SERSAN
Afirma o Representado que se afastou da Direção da Empresa 8ersan, ao tomar-se Deputado Federal, tendo juntado documento comprobatório dessa assertiva, quando do seu depoimento, em cópia
quase ilegfvel.
Das declarações de falsificação feitas na ~mata de Vemadores de Três Pontas - MG.
Alega a defesa que, -naquela conversa informal de TIês Pontas, soava prosópia descontrafda,
em espécie de implúvio, na sinonfmia perfeita de
átrio só para conversações de amigos ou correfigionários, onde apenas ecoavam vaidades inerentes ao
homem, nos seus feitos, mas absolutamente sem
conotações formais de repercussão de mandato parlamentar, que ali, não se desempenhava nem repercutiai l (fi. 8), não tendo o representado, em qualquer
momento de sua defesa, negado que tenha feito tais
afirmações.
Conclui solicitando, em sua defesa:
-a) o arquivamento, em vestlbulo, das
duas representações, face aos argumentos,
neste sentido, expandidos, acima, jurrdico-processuaIisticame, que as externam ineptas,
por inadequação tfpica, quanto à factuidade nelas - carreadas, sem correspondência a
qualquer (incidente) figurino legal;
b) a improcedência, por falta de lastras, das duas repreSentações, acaso, verti-
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calmente, num passo seguinte, analisadas,
em tendo - no mérito das mesmas - resultado, mediante contra-prova e argumentatividada juridico-Jegal, a evidenciação de suas
inconsistências;
c) o fim, desconstitutivamente, do Processo de Cassação do Mandato do Deputado-Representado, em qualquer das duas
perspectivas, onde (ao exame da Câmara
dos Deputados regimental e constituciof1Jalfssimo) se sepultarem - por decorrências lagais - as duas representações, com intuito
in integrum à normalidade exercitativa parlamentar do mesmo.
d) o desagravo, pela Câmara Federal,
na forma regimentalistica incidível, que, em
conseqüência, reconheça a higidez parlamentar de comportamentalidade do Deputado Federal, sempre, ao curso de suas lagislaturas;
.) a incidência, em tudo, da procedimentalidade disciplinativa.Quanto à indicação de provas, o Representado
acostou aos autos os seguintes documentos:
- Procuração nomeando o Dr. Daniel Oliveira
de Azevedo advogado de defesa;
- Cópias da Notificação e das Representações
da Mesa e do Partido dos Trabalhadores;
- Cópia do Ofício n9- 32195 - Gab. 435, enviado
ao Prefeito Municipal de Leopoldina - MG, Dr. José
Roberto de Oliveira, sobre entrega da -drag-line-.
- Cópia do tenno de Compromisso do 19ngenheiro Sérgio Murilo Domingues assumindo a responsabilidade sobre as realizações da SERSAN Sociedade de Terraplanagem, Construção Civil e
Agropecuária Ltda;
- Transcrição da Fita de Três Pontas - MG;
- Carta de apoio do Vereador Agnaldo Timóteo
ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado
Michel Temer;
- Cópia do Memorial de Incorporação do Edifício Palace 11;
- Cópia da Declaração de importação em
nome da Fundação serafim Naya de Pesquisa Médico-Hospitalar - SERNAYA;
- Transcrição do Programa -Fantástico-;
- Registros de reclamações trabalhistas propostas no Tribunal Regional do Trabalho da 10& Região;
- Cópias das plantas do Edifício Palace IV;
- Certidão do Presidente da Câmara Municipal
de Trê$ Pontas - MG, Vereador sebastião Edevando Silva;
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- Cópia da Ata da Câmara Municipal de Três
Pontas - MG, do dia 9 de outubro de 1997;
- Carta da -Cooper Pontos- à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos
Deputados, assinada pela Presidente Ângela Aparecida Pereira.
Além desses documentos o Representado, quando do seu depoimento, juntou outros, quais sejam:
- Cópia da publicação de Ata da Assembléia
Geral Extraordinária da Comercial Construção Stecca S/A, realizada em 16-6-80.
- Original do Contrato Particular de Promessa
de Compra e Venda de 85% de lote do terreno nl! 30
e sua edifICaÇão, localizado no setor Bancário Norte
- BrasRia - DF.
- Cópia de carta de autoria do Deputado Sérgio Naya ao então Presidente da Câmara dos Deputados, Dep. Ulysses Guimarães, em 26-1-89.
- Cópia do Termo de Compromisso entre o Engenheiro Civil Sérgio Murila Domingues com a Firma
SERSAN - Sociedade de Terraplanagem, RJ.
- Cópia da Carta resposta do Deputado Sérgio
. Naya ao Sr. Mauro Guimarães,· Diretor do Jornal do
Brasil S/A ..;.. RJ, em 26-1-89, referente às notíclSs
abordando sua relação com a negociação de venda
do edifício denominado Palácio da Agricultura.
- Cópia do Relatório Preliminar 3, de 13-3-98,
da Concrerrtat, Engenharia e Tecnologia S.A. - RJ,
solicitando pela Prefeitura da cidade do RJ, sobre a
obra dos Condomínios Palace I e 11. Assunto: ensaias no concreto e aço da estrutura.
- Cópia de -pequeno- Relatório do Sr. Bruno
Contarium, da Empresa Bruno Contarium, Engenharia Ltda, para o Sr. Or. Cezar Castro sobre cálculo
estrutural.
- Cópia de Declaração de Importação do Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federalda -Fundação serafim Naya de Pesquisa Médica
Hospitalar - SENAYA-.
. - Cópia da relação de lotes de leilão de 75 máquinas -sucoexpress-, realizada em 17-10-95, às
15h, tendo como leiloeiro público o Sr. João EmRio.
- Cópia dos autos de Arremate, assinado pelo
Leiloeiro público, Sr. João EmRio de O. Filho, a respeito do pregão dos lotes nos 76, n e 78.
- Cópia da Nota Fiscal de Serviços nl! 2.924.
- Cópia de Autorização de Pagamento do Banco Bamerindus, de 3 máquinas de hemodiálise.
- Cópia da carta informando a aquisição de 3
máquinas de hemodiálise.
- Cópia de Autorização de Pagamento da S6rsan para aquisição de 3 máquinas de hemodiálise.
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- otrCio n9. 32195, do Gabinete 435, do Deputado Sérgio Naya, ao Dr. José Roberto de Oliveira,
Prefeito Municipal de Leopoldina - MG.
- Certidão, com firma reconhecida em Cartório
de 12 Ofício de Notas, do Vereador sebastião Edevando Silva, Presidente da Câmara Municipal de
Três Pontas MG.
- Certidão, com firma reconhecida em Cartório
de 12 Ofício de Notas, do Vereador Sebastião Edevando Silva. Presidente da Câmara Municipal de
Três Pontas MG.
- Certidão do Tribunal Regional do Trabalho da
10- Região - Brasília - DF, nR 167/98.
- Certidão do Tribunal Regional do Trabalho da
10a Região - Brasflia - DF, nR 168/98.
- Certidão do Tribunal Regional do Trabalho da
10- Região - Brasília - DF, nR 169198.
- Relação de cópias de cheques administrativos do Banco do Brasil S.A., tendo como sacado a
Empresa SERSAN, Sociedade de Terraplanagem
Uda.
- Cópia de carta aos Srs. Deputados, de auto-

ria da S'" Ângela Aparecida Pereira, Presidente da
Cooper Pontos - Três Pontas - MG.
Deixou, porém, o Representado, de apresentar
o rol de testemunhas, no prazo regimental de cinco
sessões, conforme ordena o Regimento Interno desta Casa. Mesmo assim, para que não se diga que
houve qualquer cerceamento de defesa, o Relator
abriu novo prazo, para que tal relação de testemunhas fosse apresentada perante a Comissão, a fim
de que elas fossem ouvidas no prazo fixado pela ReIatoria, dando-se ciência ao Deputado Representado
de ·que o não-comparecimento das testemunhas importaria a desistência de sua oitiva.
Em resposta, o Representado depositou o rol
com nove testemunhas, das quais quatro foram dispensadas, em obediência ao princípio da economia
processual, uma vez que os depoimentos das cinco
entre as nove arroladas se mostraram suficientemente esclarecedores e de repetição desnecessária,
o que delongaria a instrução.
Nesta esteira de entendimento, foram indeferidos os depoimentos de duas novas te stemunhas,
referidas nas oitivas das demais.
Tais providências se externaram em despacho,
cujo teor é o seguinte:
·COMISSÃODE CONSTITUI9ÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇAO
Ref. Representações da Mesa e do
Partido dos Trabalhadores, em que se pos-

1
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tula a cassação do mandato do Deputado
Sérgio Naya.
Despacho
Na qualidade de Relator, e, portanto,
com funções decisórias quanto à instrução;
e com base no que dispõe o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 240, §
39., 111). que faculta à Comissão ·proceder às
diligências e instrução probatória que entender necessárias", decidimos dispensar as
seguintes testemunhas arrotadas pela defesa do Deputado Sérgio Naya:
- Luiz Carlos Braz Scarpa;
- Vítor Bárbara;
- Raul Pinto;
- João Vítor Mendes de Gomes e Mendonça.
Isto de acordo com o princípio da economia processual, uma vez que das nove
testemunhas arroladas cinco já prestaram
depoimento, todos suficientemente esclarecedores e de repetição desnecessária.
Esta Relatoria tem observado rigorosamente o princípio da ampla defesa. Entende,
entretanto, ser recomendável não delongar
a instrução, pois já foram pl9Stadas informações satisfatórias.
Mister se faz esclarecer que as quatro
testemunhas excluídas o foram segundo critérios do senhor Advogado de Defesa, se
bem que protestasse pela audiência de todas aquelas arroladas.
Sob os mesmos argumentos. indeferimos os requerimentos de oitiva de novas
testemunhas - Robson Oliveira Novak e
Wanda Figueiredo Rezende o último dos
quais apresentado verbalmente, durante a
reunião ocorrida hoje, até porque poderiam
ter sido indicadas na oportunidàde processual cabível.
sala da Comissão, 17 de março de
1998. - Deputado Marconi PeriIIo Relato!"'.
Ainda em estrita observância ao princípio da
ampla garantia de defesa, procedemos à intimação
do Representado para depoimento pessoal, o que,
em vestíbulo, fora adiado, por motivos de saúde deste. Em resposta à nova intimação, o Representado
solicitou outro adiamento, contando, para tanto,
·com o alto espírito democrático· desta Comissão.~
Esta Relatoria, por entender a inexistência 'de
justo motivo que amparasse a pretensão aludida, a
indeferiu, decidindo por manter a data designàéJa
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para O depoimento pessoal do Representado, como

se infere do despacho assim exarado:
·COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
Ref. Representação s1n9. da Mesa da
CO e Partido dos Trabalhadores em que se
postula a cassação do mandato do Deputado Sérgio Naya.
Despacho
Em resposta ao requerimento de adiamento do -interrogatório" do Deputado Sérgio Naya, encaminhado a esta Comissão no
dia 13-3-98, tenho a informar e ao final decidir o que se segue:
I - Não há, regimentalmente, a obrigatoriedade de se proceder ao depoimento
pessoal do Representado em processos
desta natureza. O Regimento Intemo da Câmara dos Deputados apenas faz referência
à oportunidade para apresentação de defesa escrita (art. 240, § gll, I, do RI);
11 - Já tendo ocorrido um adiamento da
sessão de depoimento pessoal do Deputado
Sérgio Naya, por motivos de saúde, não saria de bom alvitre procedennos a novo adiamento da sessão.
111 - FICa mantido o convite para que o
Deputado Sérgio Naya compareça à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
dia 18-3-98, às lOh, para prestar seu depoimento pessoal.
Assim sendo, decidimos indeferir o pedido de adiamento a nós dirigido por entender que não há motivos que justifiquem tal
procedimento.
Sala da Comissão, 17 de março de
1998. - Deputado Marconi PerlIIo, Relaftor".
Ante tais negativas, o Representando hc,uve
por bem impetrar mandado de segurança junto ao
Colando Supremo Tribunal Federal, requerendo madida liminar Para. em síntese, adiar o depoimento do
Representado e admitir a inquirição das quatro testemunhas dispensadas por esta Relatoria e de mais
duas referidas nos depoimentos das cinco anteriormente mencionadas.
Distribuído o mandado de segurança no Excelso Pretória, foi designado relator o eminente Ministro
limar Galvão, que indeferiu pedido de liminar, consoante despacho, vazado nos seguintes dizeres:
-MANDADO DE SEGURANÇA N9. 23.0n-o
DISTRITO FEDERAL
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Relator: M'm. limar Galvão
Impetrante: Sérgio Augusto Naya
Advogado: Daniel Azevedo
Impetrado: Relator da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados
Despacho: Vistos, etc.
Indefiro a liminar:
1) quanto ao pretendido adiamento da
tomada de declarações do impetrante, por
indemonstrados os pressupostos autorizadores da medida, sendo certo que a realização do ato não prejudicará o recolhil11ênto
de outras provas;
2) e no que conceme ao depoimento
das quatro testemunhas incluídas no rol de
nove nomes oferecido pelo impetrante, cuja
dispensa, ao que consta do despacho do Sr.
Relator do processo, se deu a critério da
própria defesa.
O requerimento, no que tange à inquirição das testemunhas Robson Oliveira Novak e Wanda Cameiro, será apreciado após
as informações que serão de pronto requisitadas, a fim de que sejam prestadas no manor espaço de tempo possível, durante o
qual não se terá por concluída a instrução
probatória.
Expeça-se ofício que será acompanhado de cópia da inicial, com os documentos
que a instruem~~ deste despacho.
Publique-se
Brasflia, 18 de março de 1998. - Ministro ...... Galvio, Relator.No decêndio legal, esta Relataria prestou as informações requisitadas, tendo o ilustre Ministro limar
Galvão, após examiná-Ias, exarado o seguinte despacho:
-MANDADO DE SEGURANÇA N1123.0n-o
DISTRITO FEDERAL
Relator: Min. limar Galvão
Impetrante: Sérgio Augusto Naya
Advogado:Dan~IAzevedo

Impetrado: Relator da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados.
Despacho: Vistos, etc.
Não justifica o indeferimento da oitiva
de testemunhas o fato de não haverem seus
nomes figurado no rol inicial, Se somente no
curso da instrução aflorou a importância do
depoimento como meio de prova
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O art. 240, §
111, do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados não autoriza a Comissão a agir com arbítrio, o que valeria pela denegação do direito de ampla defesa assegurado nos §§ 111 e 3lI, I, do masmo dispositivo.
Trata-se de ato que, ao revés, deve ser
devidamente fundamentado.
No caso, o depoimento pretendido é de
pessoas vinculadas à gravação e divulgação
das afinnativas atribuídas ao Deputado Sérgio Naya, justamente às que configurariam
ofensa ao decoro parlamentar.
De outra parte, nenhuma razão relevante foi alegada pelo impetrado para justificar o ato indeferitório.
Assim, ante a plausibilidade do fundamento do pedido, defiro a liminar.
Comunique-se.
Dê-se vista dos autos à ProcuradoriaGeral da República.
Publique-se. Brasília, 19 de março de
1998. - Ministro limar Galvio, Relator.Em cumprimento ao despacho de S.
esta Relataria encaminhou expediente à
defesa, informando sobre a data e local da
inquirição das duas testemunhas deferidas
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal,
dando-se-Ihe, ainda, ciência de que o nãocomparecimento das testemunhas importaria na desistência da sua oitiva.
resposta, o Representado carreou aos autos
petição, na qual, em síntese, requereu que esta Comissão intimasse a testemunha Wanda Figueiredo
Rezende, realizasse a oitiva de Robson Oliveira Novak e de Regiane Maria dos Santos, bem como determinasse o exame pericial de fitas e apreendesse
a fita em poder de Artêmio Schiavon.
Diante de tais pedidos, esta Relataria exarou o
seguinte despacho:

tantes da petição carreada aos autos pela
defesa, datada de 20 de março de 1998, temos a considerar o seguinte:
1. O Código de Processo Penal, citado
pela defesa, não tem aplicação no âmbito do
processO de perda de mandato, confonne
decisão do próprio STF, prolatada no MS nlI
21.360192, in verbis:
-O processo de perda de mandato não
é administrativo, nem judicial, mas político,
sendo regido por nonnas interna corporIa(grifo nosso).
2. Não obstante, acerca da interpretação do aft. 209 do CPP, invocado pela defesa, assim se pronuncia Julio Fabrini Mirabete, em sua obra Processo Penal, pág. 286:
·Podem ser ouvidas ainda outras tEmemunhas: são as referidas pelas que já depuseram, se ao juiz pamcer conveniente (art.
209, panigrafo único). Pode a parte requerer
a oitiva da testemunha referida, cabendo ao
juiz deferir o pedido, ou não. Não há, assim,
cerceamento da acusação ou da defesa no
indeferimento; trata-se de faculdade do juiz
a admissão ou não do pedido fonnulado
pela parte. Tanto as testemunhas referidas
como aquelas arroladas pelo juiz devem ser
ouvidas após a inquirição das indicadas pelas partes- (grifo nosso).
3. No caso concreto, por analogia, o
Relator assume as atribuições decisórias
que dão impulso oficial ao processo de perda de mandato, cabendo-Ihe o juízo da conveniência e da oportunidade de ouvir ou não
determinadas testemunhas.
4. Entendendo esta Relatoria que as
testemunhas referidas não são necessárias
à instrução dos fatos, fica óbvio que o interesse em ouvi-Ias é da defesa, até porque
foi neste sentido seu pedido junto ao STF.

•COMISSÃO DE CONSmUlçÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇAO
Ref. Representação da Mesa e do Partido dos Trabalhadores, em que se postura a
perda de mandato do Deputado Sérgio
Naya.
Despacho
Na qualidade de Relator do processo
acima indicado, com atribuições decisórias
quanto à instrução probatória, nos termos do
art. 240, § 3lI, 111, em face dos pedidos cons-

Seria absolutamente teratológico, mesmo no
processo comum, que qualquer das partes
pudesse coagir o juiz a ouvir testemunhas
que julga desnecessárias. Temos de c0ncluir, forçosamente, que as testemunhas
aqui referidas são da defesa, e não da Relatoria.
5. Quanto à perícia das fitas, esta já foi
realizada pela Polícia Federal em relação à
fita trazida pela defesa e àquela exibida no
programa -Fantástico-, cujo laudo já seencontra em poder desta Relatoria concluindo

ex-

Abril de 1998

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

pela inexistência de montagem fraudulenta.
A fita que, supostamente, se encontra. em
poder do Sr. Artêmio Schiavon Carneiro não
pode ser periciada, já que esta Comissão
não tem poderes de busca e apreensão.
6) No que diz respeito à alegação de
ameaças contra a famOia de Robson Oliveira
Novak, trata-se de questão estranha à lx>mpetência desta Comissão, já que não nos
cabe o processarnento e julgamento de prática de crimes, até porque esse fato IJlada
tem a ver com o processo de perda de mandato ora analisado.
7) Além do mais, esta Comissão não
tem competência para intimar, coercitivamente, testemunhas. Não se pode exigir que
a Comissão de ConstituIção e Justiça e de
Redação pratique atos para cuja consecução se façam necessários poderes que não
lhe são atribuídos constitucionalmente.
8) Em face destas considerações decidimos:
.) fica mantida a oitiva das testemunhas Robson Oliveira Novak e Wanda Figueiredo Rezende para o dia 24 de março
de 1998 às 10 h, no Plenário 1, Anexo li, da
Câmara dos Deputados, confonne o 01. no
45198-CCJR, importando o não-comparecimento destas em desistência de sua oitiva
pela defesa;
b) fica indeferida a oitiva de Regiane
Maria dos Santos, por ser desnecessária e
protelatória, e não estar contemplada no
despacho do ilustre Ministro limar GaMio;
c) resta prejudicada a perícia da fita
trazida pela defesa, por já ter sido tomada
esta providência;
d) resta prejudicada a apreensão de
fita em poder de Artêmio Schiavoncarneiro,
já que esta Comissão não tem poderes próprios de autoridade judicial.
saia da Comissão, 23 de março de
1998. - Deputado Marconi PeriIIo, Relator.·
Em face disso. a defesa apresentou apenas a
testemunha Robson Oliveira Novak e atribuiu à esta
Comissão a responsabilidade pela oitiva de Wanda
Figueiredo Rezende, alegando que lhe competàa intimá-Ia.
Conquanto esta Comissão não disponha de
poderes constitucionais de intimação nem de condução coercitiva de testemunhas, para assegurar a
ampla defesa ao Representado e cumprir, na íntegra
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o despacho do preclaro Ministro limar Galvão, esta
Relatoria, embora entendesse ser de interesse da
defesa a condução de tal testemunha, reiterou o
convite à S,. Wanda Figueiredo Rezende para que
aqui comparecesse para sua oitiva, além de, ainda,
convidar o Sr. Artêmio Schiavon para prestar depoimento, sendo que esta Comissão arcaria com todas
as despesas de locomoção, hospedagem e aUmentação, bem como solicitou-lhe que exibisse a fita de
vídeo, supostamente em seu poder, segundo declarou a testemunha Robson Oliveira Novak.
Em resposta, foram enviados a esta Relatoria,
via fax, expedientes nos quais declinaram do convite,
agradecendo e alegando que nada teriam a acrescentar sobre os fatos que originaram as Representações
em testiIha. Sobre a fita de vídeo, o Sr. Artêmio Schiavon afinnou que não a detinha em seu poder.
Neste sentido, passamos a transcrever os
expedientes citados:
"Três Pontas, 24 de março de 1998.
E~ Sr. Or. Marconi Ferreira Perillo
Júnior Relator da Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara Federal dos Deputados,
Brasília - DF
Prezado Senhor,
Com os meus cumprimentos, venho
por intennédio deste, acusar o recebimento
do convite de V. S., via fax, em 24-3-98 e
agradecer, esclarecendo que não irei depor
nessa conceituada Comissão, visto que
nada tenho a acrescentar no processo de
Cassação que esta Egrégia Casa move contra o Deputado Sérgio Naya. Por esta razão,
agradeço novamente o convite e despeçome com os mais elevados protestos de estima e consideração.
subscrevo-me.
Sendo o que se me apresenta para o

momento,
Atenciosamente, Wanda Figueiredo
Rezende.-Três Pontas, 24 de março de 1998.
ExJn!l Sr. Dr. Marconi Ferreira Perillo
Júnior Relator da Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara Federal dos Deputados. Brasília - DF.
Prezado Senhor,
Por intennédio deste, eu, Artêmio
Schiavon Carneio. acuso o recebimento do
convite de V. S., via fax, em 24-3-98 e camunico-lhe que não irei depor no processo
de Cassação que esta Casa move contra o
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Deputado Sérgio Naya por nada ter a acrescentar no dito processo.
Com os meus cumprimentos, augurolhe êxito no aperfeiçoamento da justiça.
Atenciosamente, Artindo SCrnavon
Carneiro.·
"Três Pontas, 24 de março de 1998.
E~, Sr. Dr. Marconi Ferreira Perillo
Júnior Relator da Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara Federal, dos Deputados, Brasília - DF.
Prezado Senhor,
Por intennédio deste, eu, Artêmio
Schiavon Cameiro, acuso o recebimento do
pedido de V. S., via fax, em 24-3-98, da fita
citada pelo Sr. Robson Oliveira Novak e informo-Ihe que, com profundo pesar, não detenho tal fita citada, visto que, outros eventos foram gravados na mesma, visando o
reaproveitamento da mencionada fita, extinguindo assim os conteúdos anteriores.
Com os votos de estima e consideração, reitero meus agradecimentos.
Atenciosamente, Artêmio Schiavon
Carneiro.•
Com o intuito de afastar o Relator do presente
processo de perda de mandato, a defesa apresentou
exceção de suspeição de parcialidade, alegando, em
síntese, que esta Relatoria estaria criando dificuldadas para a oitiva das duas testemunh~ deferidas
pelo Colendo Supremo Tribunal Federal e prejulgando o Representado, em face de pretensa declaração
do Relator à imprensa.
Na resposta à aludida exceção de suspeição
de parcialidade, esta Relatoria concluiu pela sua rejeição, por manifestamente improcedente e protelat6ria, nos termos do despacho adiante aduzido:
-COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
Ref. Representações SJNlI da Mesa da
Câmara dos Deputados e do Partido dos
Trabalhadores em que se postula a perda
de mandato do Deputado Sérgio Naya.
Despacho
Em resposta à Exceção de Suspeição
de Parcialidade do Relator, apresentada
pela defesa do Representado, temos a argüir o seguinte: .
1. Não se aplica subsidiariamente o Processo Penal comum. ao prpcesso ~ perda de
mandato, como é o ~ em tela, confonne

Abril de 1998

decisão reiterada do Egrégio Supremo TribunaI Federal, nos termos que se seguem:
-O processo de perda de mandato não
é administrativo, nem judicial, sendo regido
por normas interrNI corporis -(Mandado de
Segurança nQ 21.360192, Relator o eminente
Ministro Néri da Silveira).
2. Ademais, não há previsão regimental expressa que dê guarida à argüição de
exceção de suspeição de parcialidade,
como proposta pela defesa.
3. Mesmo assim, somente para efeito
de argumentação, passamos a demonstrar a
inconsistência do pedido. Em primeiro lugar,
a referida exceção se fundamenta na pretensa dificuldade criada por esta Relatoria,
para a oitiva de duas testemunhas, deferidas pela Colenda Corte Suprema.
4. Ora, o próprio CPP, no art. 209, §
1Q, reza que -se ao juiz parecer conveniente,
serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem8 •
5. A conveniência de ouvir ou não as
testemunhas referidas é ato discricionário do
juiz, não configurando cerceamento de defesa. conforme lição de Mirabete, que citamos:
-Podem ser ouvidas ainda outras t estemunhas: são as referidas pelas que já depuseram, se ao juiz parecer conveniente
(art. 209, parágrafo único). Pode a parte requerer a oitiva da testemunha referida, cabendo ao juiz deferir o pedido, ou não. Não
há, assim, cerceamento da acusação ou da
defesa no indeferimento; trata-se de faculdade
do juiz a admissão ou não do pedido formulado pela parte- (Processo Penal, pág. 285).
6. Além disto, em face do despacho do
ilustre Ministro limar Galvão, foi fixado novo
prazo para que a defesa trouxesse perante
esta Comissão as duas testemunhas referidas que desejava ouvir.
7. A defesa, por sua vez, apresentou
apenas uma das testemunhas, o Sr. Robson
Oliveira Novak, atribuindo a responsabilidade pela oitiva da S~ Wanda Figueiredo Rezende à esta Comissão, alegando que competia à CCJR intimá-Ia.
8. Como esta Comissão não dispõe de
poderes constitucionais de intimação nem
de condução coercitiva de testemunh~.
para demonstrar que não houve qualquer intenção de cercear a defesa do Repre-
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sentado ou de descumprir a decisão do i1ustre Ministro limar Galvão, esta Relatoria procedeu ao convite à testemunha para que
aqui comparecesse, sendo que esta Comissão arcaria com todas as despesas de locomoção, hospedagem e alimentação, bem
como solicitou ao Sr. Artêmio Schiavon Carneiro que entregasse a fita mencionada pela
testemunha Robson Oliveira Novak, no seu
depoimento.
9. A testemunha referida Wanda Figueiredo Rezende respondeu ao convite,
alegando que nada tem a dizer sobre esses
fatos. Desta forma, cumpriu-se integralmente o que determinou o Preclaro Supremo Tribunal Federal, pois esta Comissão esgotou
todos os meios possfveis, regimental e
constitucionalmente, para a oitiva dessa testemunha, que se recusou a comparecer
para prestar depoimento.
10. Quanto à mencionada fita, o SI'. Artêmio SChiavon Carneiro informou a esta
Comissão que não a detém, visto que outros
eventos nela foram gravados, extinguindose, assim, os conteúdos anteriores. Mais
uma vez, esta Comissão, não tendo poderes
de busca e apreensão, cumpriu o seu mister
constitucional e regimental.
11. O segundo fundamento é o suposto prejulgarnento do Deputado Sérgio Naya
pelo Relator, baseado em notícia divulgada
pela imprensa, nos seguintes termos:
-Relator vai acusar Naya de três crimes-.
Srasnia e Rio. No relatório que deverá entregar na próxima quinta-feira à Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, o
Deputado Manx>ni Perillo (PSOS - GO) vai
pedir a cassação do Deputado Sérgio Naya
por quebra de decoro parlamentar, falsidade
ideológica e abuso de poder econômico."
12. Esse fato não corresponde à realidade, pois o Relator jamais deu qualquer declaração antecipando a conclusão do seu
trabalho, até mesmo porque a fase da instrução do processo de perda de mandato
ainda estava em' curso. Tal afirmativa, por
parte da imprensa, decorre de simples Uação
do jornalista que escreveu a matéria, não
espelhando a opinião do Relator.
13. Além do mais o CPP arrola, no art.
254, como causas de suspeição, as seguintes hipóteses:
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I - se for o juiz amigo fntimo ou inimigo capital de qualquer das partes;
11 - se ele, seu cônjuge, ascendente ou
descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
111 _ se ele, seu cônjuge ou parente,
consangüíneo, ou afim; até o terceiro grau,
inclusive, sustentar demanda ou responder
a processo que tenha de ser julgado por
qualquer das partes;

IV - se tiver aconselhado qualquer das

partes;

V - se for credor ou devedor, tutor ou
curador, de qualquer das partes;
VI- se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.
14. Nenhuma dessas hipóteses resta
demonstrada na exceção de suspeição de
parcialidade ora argüida, sendo absolutamente protelatório o pedido, visando unicamente a tumultuar o presente processo de
perda de mandato, em nada se prestando à
verdadeira defesa do Representado.
15. Finalmente, não compete ao Relator a decisão quanto à perda do mandato do
Representado, competência esta atribufda
pela Constituição Federal e pelo Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, exctusivamente, ao Plenário, por voto secreto e
maioria absoluta, após manifestação da Comissão de Constituição e Justiça e de· Redação, assegurada ampla defesa, o que foi feito
de forma inequfvoca perante esta Comissão.
16. Resta claro, pois, o descabimento
da exceção de suspeição de parcialidade intentada peta defesa do Deputado Sérgio
Naya, cuja finalidade é apenas dilatória, com
o propósito manifesto de retardar o andamento deste processo de perda de mandato.
Diante disso, não reconheço a exceção
de suspeição de parcialidade ora argüida, por
manifestamente improcedente e protelatória.
Sala da' Comissão, 24 de março de
1998. - Deputado Marconl Perlllo, Relator-.
Impossível, pois, argumentar-se com prejufzos
à defesa, já que esta Relatoria sempre procedeu no
sentido de que todas as provas desejadas pelo Representado fossem apresentadas•. Se este assim não
agiu, é por que não teve interesse na produção dessas provas ou não dispunha delas.
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A natureza do processo em questão é eminentemente política. Não se cogita de responsabilidade
penal, civil ou administrativa. sendo político o processo de perda de mandato, resta demonstrada sua
incompatibilidade com procedimentos previstos nos
Códigos de Processo Penal e Processo Civil, que
não são aplicados nem mesmo subsidiariamente, já
que tal possibilidade não se encontra prevista no
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Ademais, o art. 240, §~, inciso 11I, do Estatuto
Regimental, pennite ao Relator deferir tão-só as provas e diligências que se revelarem necessárias à
instrução probatória.
Relatoria solicitou, ainda, ao Instituto Nacional
de Criminalística do Departamento de Polícia Federal a realização de perícia nas fitas de vídeo contendo as matérias veiculadas nos programas -FantáStico-, da Rede Globo de Televisão; -Fogo Cruzado-,
da Rede Bandeirantes de Televisão; e Jornal da Record, da Rede Record de Televisão; no Jomal O Estado de S.Paulo, bem como da fita juntada aos autos pela defesa do Representado.
'O aludido' Institüto 'NaêiOOâI de Criíninalística
emitiu minucioso laudo pericial, no qual confinna a inexistência de vestígios que possam sugerir qualquer
tipo e montagem fraudulenta, nas fitas periciadas.
Outra providência detenninada foi a desgravação de tais fitas pelo serviço de Taquigrafia da Cârnara dos Deputados.
Realizadas todas as diligências necessárias
para a elucidação dos fatos que originaram as citadas Representações, teve-se por encerrada a fase
de instrução probatória através do despacho, cujo
teor assim se expressa:
-COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Referente às Representações da. Mesa
Diretora da Casa e do Partido dos Trabalhadores, em que se Postula a Cassação do
Mandato do Deputado Sérgio Naya.
Despacho
Na qualidade de Relator do Processo
supramencionado e com fulcro no art. 240, §
~, 11I, do Regimento Interno, face aos requerimentos encamini1ados pela defesa em
petição datada de 20-3-98, reiterados verbalmente em plenário desta Comissão, por
ocasião da oitiva da testemunha Robson Oliveira Nova\(, tenho a infonnar e ao final decidir o que se segue.

,.
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Mesmo não estando investida de poderes próprios de autoridades judiciais, esta
Relatoria, visando assegurar o mais amplo
direito de defesa ao Deputado Sérgio Naya,
decidiu convidar a testemunha Wanda Figueiredo Rezende e o senhor Artêmlo
Schiavon Carneiro para prestarem depoimento nesta Comissão, tendo sido infonnado a ambos que a Câmara dos Deputados
arcaria com as despesas de locomoção,
hospedagem e alimentação (Ofícios nOs 46 e
47, de 24-3-98).
Também solicitou este Relator ao
nhor Artêmio Schiavon Cameiro o envio da
fita de vídeo que deu ensejo à reportagem
da TV Globo, levada ao ar no programa
.Fantástico apresentado em 1lL3-98, que, supostamente, estaria em seu poder.
Cumpre infonnar que esta Relatoria recebeu hoje mesmo as respostas do senhor
Artêmio Schiavon Carneiro e Wanda Figueiredo Rezende. Ambos infonnaram à Comissão que não compareciam para depor, ten':'
do em vista que -nada tinham a acrescentarno processo de Cassação que a Câmara
dos Deputados move contra o Deputado
Sérgio Naya.
Relativamente ao envio da fita de vídeo da reunião realizada na Câmara de Vereadores de Três Pontas - MG, infonnou o
senhor Artêmio: -com profundo pesar, não
detenho tal fita citada, visto que, outros
eventos foram gravados na mesma, visando
o reaproveitamento da mencionada fita, extinguindo assim os conteúdos anteriores-.
Finalmente, por ocasião do Depoimento da testemunha Robson Oliveira Novak, o
Patrono da Defesa protocolizou na Comissão Argüição de Suspeição de Parcialidade
relativamente a este Relator. Após examinar
cuidadosamente o referido incidente, conclui
por sua manifesta improcedência, confonne
as razões expostas em despacho próprio,
exarado, hoje, às 19h35min.
Assim sendo, diante dos fatos descritos e da impossibilidade desta Comissão
conduzir coercitivamente as testemunhas
para virem aqui prestar depoimentos e de
realizar a apreensão da fita solicitada pela
Defesa do Deputado Sérgio Naya, decido
dar por encerrada a fase de instrução probatória, tendo sido atendido na íntegra do des-

se-
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pacho do Exmll Sr. Ministro do STF, limar
Galvão ao conceder liminar em Mandado de
Segurança ao Representado, com o que a
(cinco)
Comissão disporá do prazo de 5
sessões para preferir parecer (art. 240, § 3 11,
111, do RI).
Sala da Comissão, 24 de março de
1998, às 20:30 horas. - Deputado Ma!rconi
PerUlo, Relato.....
Tal despacho, em seu inteiro teor, foi encaminhado à defesa do Representado e ao ilustre Ministro limar Galvão, do Egrégio Supremo TribuNlI Federal.
Encerrada a fase de instrução probatória e iniciada a leitura do Relatório, fomos surpreendidos
com a concessão de liminar pefo ilustre Ministro limar
Galvão, no Mandado de Segurança nIZ 23.090-8, impetrado pela defesa do Deputado Sérgio Naya, tendo
a<J.I9Ia autoridade proferido o seguinte Despacho:
"Excelentfssimo Senhor
Deputado Marconi Perillo
Relator da Comissão de Constituição e Justiça. e de
Redação da
Federál
..
Nesta
Mandado de Segurança nlZ 23.090-8
Impetrante: Sérgio Augusto Naya
Impetrado: Relator da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação da Câmara Federal.
Comunico a Vossa Excelência que,
nos autos do processo em epfgrafe, proferi
decisão do seguinte teor: -Vistos etc. Não se
pode ter por cumprida a medida liminar deferida no mandado de segurança nll 23.0n,
se a testemunha Wanda Cameiro, cujo depoimento foi todo por indispensável, simplesmente se negou a ser ouvida. Em nosso
sistema juridico-processual, como é d!e elementar sabença, não tem a testemunha o direito de recusar-se a depor, sendo nas hipóteses enumeradas em lei (v.g., as cio art.
206 do CPP), nenhuma delas, a que consta,
configurada no presente caso. Oesnecessário ctizer que o nosso sistema juridico processual prevê os meios próprios ao afastamento do aparente embaraço os quais deverão ser utilizados pela autoridade impetrado,
antes e dar por encerrada a instrução do
processo. Mantenho o despacho sob enfoque. Comunique-se com urgência. Apensem-se os autos desta ação aos do mandado de segurança nll 23.0n-. Cordiais saudações. Ministro limar Galvão, RelatorlS·rF-.

Câmam
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Em face dessa decisão este Relator, acompanhado dos Deputados Nelson Otoch, Ney Lopes,
Aloysio Nunes Ferreira, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Vicente Cascione &«Emnio AsSOlar Sobrinho, solicitou audiência com o ilustre Ministro limar Galvão e
encaminhou-lhe pedido de reconsideração da Iiminar, no teor que passamos a transcrever:
-COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
Offcio nll 56-PI98
Brasilia, DF, 26 de março de 1998
Excelentfssimo Senhor Ministro,
Com o devido respeito, venho à presença de Vossa Excelência esclarecer o seguinte:
1) Fui intimado nesta manhã do despacho de Vossa Excelência prolatado nos autos do Mandado de Segurança nIZ 23.090-8,
em que é impetrante o Sr. Sérgio Augusto
Naya e impetrado o ora peticionário.
.·2) No cJesriacho referenciado Vossa
Excelência, na condição de Relator do
-mandamos*, ratifica a detenninação de oitiva da testemunha Wanda Figueiredo Rezende no processo de perda de mandato do deputado Sérgio Naya, em tramitação na C0missão de Constituição, Justiça e Redação
da Câmara dos Deputados.
3) Entende Vossa Excelência que -não
se pode ter por cumprida a medida liminar
deferida no Mandado de Segurança nIZ
23.077, se a testemunha Wanda Cameiro,
cujo depoimento foi tido por indispensável,
simplesmente se negou a ser ouvida-.
4) Prossegue Vossa Excelência ale.
gando que -em nosso sistema jurfdico processual, como é de elementar sabença, não
tem a testemunha o direito de recusar-se a
depor....
5) Finalmente, sustenta Vossa Excelência que -o nosso sistema juridico processual prevê os meios próprios ao afastamento do aparente embaraço, os quais deverão
ser utilizados pela autoridade impetrada, antes de dar por encerrada a instrução do pro-

cesso-.
6) Esclareça-se, por ser fOndamental,
que a Comissão de Constituição, Justiça e
de Redação não possui, nos termos da
Constituição e do Regimento Interno, os pc-
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deres para a condução coercitiva da testemunmr;"róprios da autoridade judicial e, no
caso do Congresso Nacional, somente deferidos à Comissão Parlamentar de Inquérito
(ex-vi art. 58, § 311, da Carta Magna).
7) lnobstante essas imitações, tenha
Vossa Excelência, a certeza de que esta Relataria envidou 1odos os esfoIÇOS para o cabal
cufT1)rimento do despacho anterior, no sentido
de realizar a oitiva da testefTIJJ1ha Wanda FIgueiredo Rezende, oferecendo-l1e, inclusive, o
custeio integral das despesas de locomoção,
hospedagem e aimentação nesta Capital, c0nforme atestam os documentos em anexo e que
já constam dos autos do MS no 23.0n.
8) Diante do exposto, toma-se evidente
a absoluta e totaf impossibilidade do cumprimento integral do R. Despacho de Vossa
Excelência. Portanto, essa impossibilidade
intransponível não poderia ser sanada sequer com despacho interlocutório de Vossa
Excelência, que determi~ a condução
coercitivo da testemunha. Tal hipótese, data
venia, implicaria inovação legislativa incabível tendente a suprir lacuna normativa de
natureza constitucional e regimental.
9) Por oportuno e para conhecimento
de Vossa Excelência, informo que a reunião
desta Comissão para apreciação do Parecer
deste Relator já estava em curso,. na manhã
de hoje, com a leitura de mais de metade do
Relatório, quando recebemos o R. Despacho,
fato que obrigou o Presidente a suspender os
trabalhos até que o conteúdo deste ofício f0sse apreciado por Vossa Excelência.
Nestas condições e com o devido respeito ao despacho de Vossa Excelência e
considerando ainda as informações, inclusive documentais, já prestadas nos autos do
Mandado de Segurança 23.0n, comunico
que o não cumprimento da liminar quanto à
oitiva de Wanda Rezende, que se recusou a
comparecer para depor perante esta Comissão, após convocada, deve-se exclusivamente à impossibilidade de realizar o ato,
pelos motivos expostos.
Em face do exposto, solicito respeitosamente a Vossa Excelência a reconsideração
do R. Despacho prolatado no MS 23.090-8.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência a expressão de profundo respeito e
especial consideração.
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Atenciosamente. - Deputado Marconi
Perlllo, Relator".
Após análise desse pleito, o preclaro Ministro
limar Galvão, reconsiderando a liminar concedida,
proferiu o Despacho que a seguir transcrevemos:
-MANDADO DE SEGURANÇA NII 23.090-8
DISTRITO FEDERAL
Relator: Min. limar Galvão
Impetrante: Sérgio Augusto Naya
Advopdo: Daniel Oliveira de Azevedo
Impetlado: Relator da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação da Câmara Federal.
Despacho: Vistos, etc.
Na manhã de hoje, acatando pedido de
liminar no MS 23.090-8, impetrado por Sérgio Augusto Naya, ratifiquei a determinação
de oitiva da testemunha Wanda Figueiredo
Rezende no processo de perda de mandato
do impetrante.
Fi-Io. no pressuposto de que a fase
instrutória ainda não havia sido encerrada.
Verifico, entretanto. à vista do pedido
de reconsideração apresentado pelo Relator, Deputado Marconi Perillo, que o processo se encontrava com a instrução encerrada
e o julgamento já se havia iniciado com a
leitura do Relatório em reunião dá Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.
Em face disso, reconsidero o referido
despacho. na parte em que interrompeu o
curso do processo. sem prejuízo do oportuno exame da questão relativa a confessada
impossibilidade de colheita do depoimento.
Comunique-se, com urgência.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 1998. Ministro
limar Galvão. Relator."
É o relatório.

REPRESENTAÇÃO SJNI, DE 1998
Solicita a manifestação da Comissão de Constituiçio e Justiça e de Redação sobre • proposta de aplicação da
pena de perda de mandato contra o Deputado Sérgio Naya, nos tennos do art.
55, inciso 11, e § 22, da Constituição Fede-

ral, combinado com os arts. 240, U, e 244,
§ 21, incisos I e IH, do Regimento Interno
da Clmara dos Deputados.
Autora: Mesa da Câmara dos Deputados
Relator: Deputado Marconi Perillo
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11- Voto do Relator
do Decoro Par1amentar
É princípio assente em nosso Direito _ e com
expresso respaldo na Lei Maior - que o agente público deve ter conduta modelar na sua atuação funcional, na conformidade de princípios éticos. É dizer,
haverá sempre de proceder com retidão, lealdade,
boa-fé e lhaneza, na gestão do interesse púlblico,
sob pena de expor-se à responsabilidade disciplinar,
cMI e criminal, conforme o caso.
No âmbito parlamentar, o Direito exige também
do congressis1a (Deputado ou senador) uma conduta
moral irrepreensível, na extensão direta das suas responsabHidades como rT1efrilro do Poder legislativo.
Dar as palavras de Francinira Macedo de Moura,
que, por insuperáveis, reclamam transcrição literal:
-O parlamentar deve ter conduta
exemplar nas suas palavras, nos seus gestos, nos seus relacionamentos ou nos tipos
de negócios em que se envolve, sempre evitando atitudes escusas ou qualquer forma
em que se vislumbre o crepúsculo da clecêneia ou a improbidade manifesta-. (in Direito
Parlamentar, Livraria e editora Brasma llda.,
1992, pág. 103)
É bem por isso que o tema assumiu foros de
pauta jurídica, na conformidade do art. 55, 11, da Carta Política, in verbis:
-Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou senador.
1_
11 - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar.O preceito em epígrafe é de clareza meridiana:
o procedimento tido por -incompatível com o decoro
parlamentar é motivo de declaração de perda de
mandato.
Nesta seara, a primeira questão que se coloca
é a delimitação conceitual da expressão -decoro par_
Ia~.
.
Em primeira aproximação temática, impende
trazer a lume algumas considerações sobre a noção
de decoro parlamentar, para tanto buscando-se
substanciosas achegas doutrinárias, para nortear-lhe
o deslinde.
A respeito, Wolgran Junqueira Ferreira observa
que:
-Decoro (F. Lat. Decorum) É a decêneis, respeito de si mesmo e aos outros. Este
dever de respeito e decência o parlamentar
não mostra, apenas, no recinto das Casas
Legislativas. Acompanha-o durante o man-
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dato. Aquinhoado que é por prerrogativas
constitucionais, fICa obrigado, também, ao
respeito pelo mandato que lhe foi conferido.
Deve ser mantido o respeito pelo parlamentar, não podendo deixar de guardar a relação existente entre o seu Comportamento e
a investidura de representante da soberania
popular" [10 Comentários à Constituição de
1988, v. 2, pág. 562).
No mesrro serdido, José CreteIa Júnior ensina que:
-As nobres e relevantes funções legi8Iativas somente podem ser desempenhadas
por cidadão cuja reputação seja ilibada. acima de qualquer suspeita, o qual, mesmo depois de eleito e, principalmente, nessas condições, tenha a conduta irrepreensível, procedimento inatacável. Decoro, do latim ...
corum, nome neutro tomado substantivamente e da mesma raiz dos cognatos de~
cor, decoria, decet, têm o mesmo sentido
de decência, dignidade moral, honradez,
pundonor, brio, beleza moral. (...) O procedimento do Deputado e do senador tem de
ser compatível com o decoro, a decência, a
dignidade, o brio parlamentar. Conduta decorosa ou com decoro é o procedimento
conforme a padrões de elevado grau de moralidade. A contr6rio senau, falta de decoro
é o procedimento humano que contraria os
nonnais padr6es ético-jurídicos, vigentes em
determinado lugar e época. Decoro é a conduta irrepreensível que se rotula, na prática,
com a expressão -pessoa de ilibada reputação-. Decoro parlamentar é a conduta do
congressista conforme os parâmetros morais e jurídicos, que vigoram, em determinada época e no grupo social em que vive- (in
Comentários à Constituição de 1988, v. V,
pág. 2660).
Na mesma esteira de entendimento, Manoel
Gonçalves Ferreira Filho assinala que:
-A Constituição vigente conservou
como causa de perda do mandato o procedimento incompatível com o decoro parlamentar. Essa hipótese foi introduzida pela Constituição de 1946, em decorrência de proposta apresentada pelo então Deputado Aliomar
Baleeiro e outros. Entende-se por atentat6ria ao decoro parlamentar a conduta que fira
aos ·padr6es elevados de moralidade, necessários ao prestígio do mandato, à dignidade do Parlamento. Assim, não é preciso
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que o configure ilícito penal, basta que macule o respeito exigido por um bonus pater
famRias, para dar ensejo à perda do mandato· (in Comentários à Constituição BrasiIeira de 1988. v. 2, págs. 55-57).
Algumas conclusões 'podem ser extraídas dos
ensinamentos citados, a saber:
a) o decoro parlamentar impõe ao congressista
o dever do respeito a si mesmo e aos outros não
apenas no recinto das Casas Legislativas, mas tambél\fl fora dele, porquanto o acompanha durante todo
o mandato;
b) o decoro parlamentar expressa a decência,
a dignidade, a moralidade, o respeito, o brio e a confiabilidade do Parlamento;
c) o procedimento incompatível com o decoro
parlamentar cOnsiste na conduta que viole os padrões elevados de decência e moralidade, imprescindíveis ao prestígio do mandato e à dignidade da Instituição, não havendo necessidade que o ato configure ilícito penal, para ensejar a perda do mandato.
Outra questão que se coloca é a fixação das
condutas incompatíveis com o decoro parlamentar,
causadoras da perda do mandato.
O Diploma Excelso, em primeira tentativa, estabe1ece, em seu art. 55, § 12 , in verbia:
-Art. 55
§ 12 É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.·
O preceito em testilha estatui como incompatíveis com o decoro parlamentar, além de outras condutas definidas nos regimentos internos das Casas
Legislativas, o abuso das prerrogativas constitucionais e a percepção de vantagens indevidas.
A propósito, celso Ribeiro Bastos assim se
pronuncia~
-Como vimos, os deputados e senadores gozam de certas garantias que se constituem nas imunidades parlamentares que os
tomam invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Entretanto, esses privilégios,
usufruídos de forma abusiva, podem acarrelar a perda do mandato. Outra ofensa ao decoro parlamentar, ensejadora da perda do
mandato, é a percepção de vantagens indevidas, é dizer, vantagens ilícitas ou imorais,
mesmo que tal procedimento não configure
ilícito penal.. O parlarTM))$r dev~ ~er conduta
irnpecâvel, . condizente com o prestígio da

função que desempenha. O comportamento
incompatível do congressista com os padrões éticos exigidos pela dignidade do Parlamento é causa bastante para a perda do
mandato· (in Comentários à Constituição do
Brasil, v. 4, tomo I, pãg. 222).
Em complemento ao prefalado preceito constitucional, o Regimento Interno desta Casa, dispõe, no
seu art. 244, que:
-Art. 244. O Deputado que descumprir
os deveres inerentes a seu mandato, ou praticar ato que afete a sua dignidade, estará
sujeito ao processo e às medidas disciplinares previstas neste regimento e no Código
de J:tica e Decoro Parlamentar, que poderá
definir outras infrações e penalidades, além
das seguintes:
1- censura;
11 - perda temporária do exercício do
mandato, não excedente a trinta dias;
111- perda do mandato.
§ 12 Considera-se atentatório ao decoro parlamentar usar, em discurso ou proposição, de expressões que configurem crimes
contra a honra ou contenham incitamento à
prática de crimes;
§ 251 É incompatível com o decoro parlamentar:
I - o abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas a membros do Congresso Naciona~
11- a percepção de vantagens indevidas;
111 - a prática de irregularidades graves
do desempenho do mandato ou de encargos
dele decorrentes.Destarte, o art. 244 do nosso Diploma Regimental, fixou, em estrita consonância com os ditamas constitucionais e sem prejuízo do que dispuser
o Código de Ética e Decoro Parlamentar, os preceitos determinantes dos comportamentos incompatíveis com o decoro parlamentar, ensejadores da perda do mandato, cominando também as penas aplicâveis aos transgressores.
Por derradeiro, é oportuno agregar à discussão
do conceito e da situação normativa do decoro pariamentar no direito pátrio, a experiência de outros Estados soberanos, como mostra José de Ribamar
Barreiros Soares, em precioso estudo:
-Na Inglaterra, a Câmara dos Comuns
tem a competência de exclusão de qualquer
dos seus membros, valendo-se de um poder
discricionário, de livre apreciação, nos casos
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em que sua conduta se revele nociva ao
Parlamento, sendo incompatível com a postura exigida de um gentleman, prov<>eando
sua presença a desconsideração da Assembléia.
O parlamentar excluído poderá vir a
candidatar-se novamente, sendo até mesmo
reeleito. Todavia, restará ainda à Câmara
dos Comuns o poder de determinar nova
cassação desse parlamentar.
No direito norte-americano, a figura da
cassação também é admitida, .podendo
ocorrer pela deliberação de 213 (dois terços)
dos presentes, nos casos em que a conduta
do parlamentar for imp,"Ópria _ unfit _, causando danos morais ao parlamento.
A Constituição do Chile de 1925, no seu art.

26, dispõe que:
"Tanto a Câmara dos Deputados como
o Senado têm atribuições exclusivas para se
pronunciar sobre a inabilidade dos seus
membros e para admitir a sua demissão, se
os motivos em que se fundarem forem de tal
natureza que os impossibilitem física ou moralmente para o exercício dos seus cargos.·
Já a Constituição da Argentina estabelece, no
crt. 58, que, verbls:
-Cada Câmara fará o seu Regimento e
poderá com dois terços de votos corrigir a
qualquer dos seus membros por desordem
de conduta no exercício das suas funções,
ou removê-Io por inabilidade física ou moral
sobrevinda após sua incorporação, e até exeM-lo do seu seio."
Na Espanha, o Regulamento do Congresso dos Deputados dispõe, em l~ue art.
16, que os Deputados estão obrigados a
adequar sua conduta ao Regulamento e a
respeitar a ordem, a cortesia e a disciplina
parlamentares, assim como a não divulgar
as ações que, segundo o disposto naquele,
possam ter excepcionalmente o caráter de

secretas-.
O Regulamento da Assembléia Nacional da
França prevê as seguintes sanções no caso de dascumprimento dos deveres por parte de par1arnentares:
a) chamada à ordem;
b) chamada à ordem com registro em ata;
e) censura;
d) censura com expulsão temporária.
Somente o Presidente pode chamar à ordem
qualquer orador que a perturbe.
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A chamada à ordem com registro em ata darse-á quando o deputado, na mesma sessão, tiver incorrido em uma primeira chamada à ordem e quando dirigir a um ou vários colegas injúrias provocações ou ameaças.
A censura se- aplica ao deputado que, depois
de ser chamada à ordem com registro em ata, não
atender às ordens do Presidente e quando haja provocado tumulto na Assembléia.
O art. 73 do Regulamento prevê a expulsão
temporária do Deputado que:
a) haja resistido à cen&Ura simples ou
sofrido duas vezes esta sanção;

b) haja recorrido à violência em sessão
pública;
e) seja culpado de injúrias à Assembléia ou a seu Presidente;
d) seja culpado de injúria, provocações
ou ameaças ao Presidente da República, ao
Primeiro Ministro, aos membros do Govemo
ou às Assembléias previstas na Constitui- ção. (Estudo elaborado no âmbito da Assessoria Legislativa da Câmara dos Deputados,
1994, págs. 3-6).É esta, já se vê, a compreensão que se impõe
tanto ao direito pátrio quanto ao direito comparado: a
de que a decência, a moralidade, a urbanidade e a
dignidade são valores exigidos na conduta do parlamentar dentro e fora do recinto das Casas legislativas, cuja inobservância poderá acanetar a quebra do
decoro partamentar, sancionável com penas correspondentes à gravidade da falta, com os correlatos efeitos, na forma da legislação de cada Estado soberano.
Da quebra do decoro parlamentar
pelo Deputado SérgIo Naya
Em sua defesa, procura o Representado afastar a tipificação de sua conduta, afirmando não haver
da prática de qualquer delito.
Ao contestar a representação da Mesa, afirma
o representado à fi. 6, que:
-Apanhou-se à imprensa, na sua transmissão sem clavija que ligasse (certos) os
fatos noticiados e a realidade mesma deles,
e, nesta leviandade, quis-se enliçar o Representado à culpa penal da queda do Palace
fi, como se não tivesse, sob juras legais ditas (precedentiJs) do CREA, Engenheiro tecnicamente responsável pela edificação,
(doc,. nR 3), in litteris•.•Passa, em seguida, a transcrever o termo de
compromisso do Engenheiro Sérgio Murilo Domin-
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outras coisas, declara o se-

guinta:
-Declaro que, a partir desta data, assu-

mo a inteira responsabilidade e a direção de
todas as obras ou serviços técnicos, de minha inteira responsabilidade, em execução
ou que se executarem na vigência desta dec1aração sob o regime de empreitada, de administração, ou de outro qualquer, pela firma
SERSAN - Sociedade de Terrapianagem,
Construção Civil e Agropecuária.Neste documento trazido aos autos, não consta reconhecimento da assinatura do Engenheiro responsável, e a cópia não está autenticada.
Logo após o nome do Engenheiro Sérgio Murilo Domingues, aparece outra declaração, vazada
nos seguintes termos:
-Declaramos estar cientes do presente
Termo de compromisso firmado pelo Engenheiro Civil Sérgio Murila Domingues e que
o mesmo terá integral autonomia da direção
das obras e serviços técnicos a cargo desta
firma.'
Mais uma vez, não há reconhecimento da firma
do único assinante.
Este documento é de valor probatório duvidoso. A. cópia não é autenticada. A assinatura no Termo de Compromisso não está reconhecida devidamente. A assinatura da pessoa que dá ciência do
compromisso também não é reconhecida. Além disso, não atesta a responsabirldade específica pela
edificação do Palace li, sendo um termo de responsabilidade genérico.
Todavia, esta Comissão não dispõe de poderes judiciais para processar e julgar o Deputado Sérgio Naya pelo desabamento do referido edifício.
Tampouco se pretende demonstrar a existência ou
não da prática de crime nesse episódio. Como já se
disse anteriormente, a falta de decoro parlamentar
não está atrelada à demonstração de ilícito penal.
Este não é condltio sine Qua non para que se configure a quebra do decoro parlamentar. Esta, também, não é a sede própria para se discutir responsabilidade civil.
Prossegue a defesa, afirmando que o fato de o
Representado ser sócio majoritário da Sersan não
implica a sua responsabilidade pelos fatos ocorridos,
como se lê do trecho a seguir transcrito (fi. 06):
-Aí, então, em pressas ocasionais típicas de sensacionalismos, pOs-se a mão na
circunstância de a Construtora Sersan tê-lo
como sócio majoritário, tal se isso fosse cri-
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me, e se passou, na ânsia desmedida de
condenatoriedade ex-ante, a vê-to, como se
verdade o fora, em comportamentalidade
que consistisse em 'irmar ou manter contrato com pessoa jurídica direito público-, autarquia, empresa pública, sociedade de eC0nomia mista ou empresa concessionária de
serviço público... (art. 54, inc. I, alínea ..
após a expedição do seu diploma de parlamentar.A Constituição Federal no seu art. 54, dispõe,
in litteris, que:
-Art. 55. Os Deputados e Senadores não
poderão:
1- desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista
ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a
cláusula uniformes;
b) ••••••••••••••_
_._•••_•••••_ .
11- desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou
diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de
direito público, ou nela exercer função remunerada.A revista ~ n.lI 1.483, de 4 de março de
1998, em um artigo intitulado -Naya Demolições-, rafere-se ao Representado como um Deputado de
muitos favores e afirma, à pãg. 22, que:
-A chegada de Naya à Câmara ajudou
a impulsionar seus negócios. Em janeiro de
1989, aproveitou a nomeação do grande
amigo Leopoldo Bessone, também Deputado pelo PMOB mineiro, como Ministro da
Reforma e Desenvolvimento Agrário para se
livrar de um abacaxi. Vendeu ao Ministério
chefiado pelo colega um prédio de 21 andares dos quais sete estavam condenados
pelo Corpo de Bombeiros. O Governo Federal chegou a pagar a primeira parcela, mas o
negócio foi suspenso pelo então Presidente
José Samey, mesmo assim, o sinal pago a
Naya até hoje não foi devolvido:
Neste aspecto, os documentos trazidos aos autos, por ocasião do depoimento do Deputado Sérgio
Naya, embora também sem autenticidade, apontam
para a realização desta venda por uma empresa que
não mais pertencia ao Deputado Sérgio Naya, a empresa Comercial Construtora Stecca.
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No que tange à importação de aparelhos de
hemodiálise, alega a defesa que:
-Os aparelhos para hemodiálise provieram de origens legais, mediante comprovações - todos eles - em circunstâncias límpidas e claras, doc.).n. 7; de forma a nenhuma dúvida, quanto a isso, ser criada, no maldoso desiderato, como o foi, de se pretender
malhar o Representado em falsificação documental (CP, art. 297), daí que se esvai
cara a criminosa increpação ao mesmo açoitado, levianamente, pelos adversários sem
escrúpulos, tanto mais o fazendo, conforme
aconteceu, por meio de uso da predigilação,
tecida à custa de trechos - seccionados de fita de vídeo, doc.).n. 8, posto - estanques - para não abordarem a nimiedade
contextual da conversação infonnalíssima
da reunião, extemada na fita de Três Pontas. doe. J. n. 4, materialidade atípica, que o
é, onde crime algum medra- (fls. 26127).
Todavia, os documentos a que se refere a defesa, mais uma vez, são juntados em cópias não-autenticadas, chegando a trazer à baila a tradução de
texto em alemão, afirmando que os aparelhos foram
doados, sem a indicação de tradutor juramentado.
Novamente este documento é de valor probatório
duvidoso. De qualquer forma, não há como se afirmar, categoricamente, que houve irregularidade nassa importação, ato que só poderá ser apurado pelo
Poder Judiciário.
Sobre a apropriação de uma máquina dragtine, defende-se o Representado nos seguintes termos, à fI. 10, da defesa apresentada, inicialmente,
perante a Mesa:
-A expressão quis mencionar o fato de
que teria diligenciado a transferência de uma
draga pertencente ao ONOCS, que não esta- .
va sendo utilizada pela rnun~ de três
Pontas, para o Município de LeopoIdinat, onde
o mesmo seria útil à comunidade. Como ali
não·souberam utilizar a referida draga, foi ela
transferida para ltanhaudu, onde realizOIU uma

grande obra, evitando as enchentes. De lá,
esse equipamento foi recolhido para o acervo
do referido órgão hoje extinto"
Outra vez, o Representado juntou cópia sem
qualquer autenticação de veracidade, para tentar d0cumentar a transferência da referida draga.
Causa estranheza o fato de alguém se vangloriar de Ter-se apropriado indevidamente de qualquer
objeto que lhe tenha sido cedido voluntariosamente.
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se

a transferência da máquina foi realizada de
acordo com os requisitos legais vigentes, por que razão o Deputado Sérgio Naya exporia sua dignidade,
publicamente, 1azendo-se passar por alguém de
conduta duvidosa, que se apropria de coisas alheias,
sem o consentimento de seu verdadeiro dono? Por
outro lado, deve-se considerar ético e decoroso que
um representante do povo no Congresso Nacional,
no exereício de um cargo de grande importância
para a Nação, faça declarações, ainda que supostamente inverídicas, tentando passar a imagem de dasonesto e mau caráter? Ninguém, em sã consciência, defenderia esta tese. É que não se trata apenas
de um fato jocoso, envolvendo a figura exclusiva do
Representado. Ao fazer isso, o Deputado Sérgio
Naya lançou dúvidas sobre a honorabilidade de todos os membros que compõem a Instituição que ele
também representa. Mesmo que a apropriação tenha sido legal, as afirmações de fraude feitas pelo
Representado ofendem a dignidade da Instituição
que ele -rePresenta e atenta contra o decoro parlamentar.
Com relação à falsifteação de assinaturas, colhemos as declarações feitas pelo Deputado Sérgio
Naya, divulgados amplamente pela Imprensa e
constantes das fitas exibidas pela Rede Globo de
Televisão, no programa Fantástico; no programa
Fogo Cruzado, da Rede Bandeirantes de Televisão;
no Jornal da Record, da Rede Record de Televisão
e na própria fita juntaetl aos autos pela defesa do
Representado, devidamente periciadas pelo Instituto
Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal que concluiu não haver qualquer montagem fraudUlenta:
-Eu assinei pelo Governador. Por ordem
de seu Govemador•.. Ele não deu ordem na~ ~. ~.faIei.que deu ordem.-Eu assinei uma ordem para o Governador. Eu falsifico mesmo. Dei ordem para o
Prefeito. Ele acreditou que era a ordem. Mas
fui eu que falsifiquei. Eu falsifico mesmo"
Em sua defesa escrita, o Representado não
nega que tenha feito tais afirmações, Iimitando-se a
dizer que encontrava-se em ambiente informalíssimo, resguardado pela privacidade, como se observa
nos trechos a seguir transcritos:
-Nenhuma das duas representações
quis saber se a desnudez de privacidade do
Representado, co1hida à sorrelfa em ambiente infonnalíssimo, não era a YioIação da
própria intimidade em conversações de ar-
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canos. que. à sua vez. chumbaria o cinegrafista...amador à desconsideração contra a Iiberdade alheia. constitucionalmente assegurada.- (fi. 10).
-Aquela reunião de Três Pontas. genuinamente. é como se companheiros estivessem detrás das muralhas de quintal. protegidos ao recesso da residência, onde o cinegrafista amador foi intruso.- (fi. 20)
Junta declaração assinada pelo Vereador seEduardo Silva. Presidente da CArnara MunicipaI. dando ciência de que -após a reunião ordinária
encerrada, a aproximadamente 2 (duas) horas é que
foi recepcionado o Deputado Sérgio Naya, de maneira infotmal e amigável. não seguindo as nonnas regimentàis•••T" argumentação não pode prosperar. A reunião f~ realizada. no Plenário da Câmara de Vereadores $ Três Pontas - MG. Poder-se-ía sustentar a
tese c:te que o Plenário de uma Câmara de Versadores se assemelha à residência. ao quintal da casa do
Deputa~ Sérgio Naya ou de qualquer dos Vereadores ali presentes? O absurdo da tese é gritante. A
Câma~ de Vereadores é local p(IbIico. é a Casa do
Povo. O povo sim. pode alegar que aO é a sua casa.
É bem Verdade que. em alguns casos. para resguardar o ir:rteresse público. e não o pal'ticWar. o Regimanto da casa Legislativa permite que a reunião
ocorra, nas deliberações secretas. sem a presença
de outras pessoas além de seus membros. Não é o
caso. pois. a declaração do pnSprio Presidente da
Câmara de Vereadores dá ciência de que a reunião
não transcorria na fonna regimental.
Em momento algum. foi solicitado ao público
presente que se retirasse daquele Plenário para que
tàI ocorresse uma deliberação secreta. Isto resta claro, inclusive. nos depoimentos das testemunhas.
presentes àquele ato. que afinnaram. contuncJc;mtemente. que nenhuma ordem foi dada para que os cinegrafistas se .mirassem e que todos sabiam estar
sendo filmadoS. inclusive o Deputado Sérgio Naya.
Não se' pode invocar neste caso. a intimidade.
a privacidade dos Vereadores e do Deputado Sérgio
Naya, para buscar a proteção. a ocultação de decla.
rações vergonhosas e anti-éticas que ferem o decoro parlamentar. A informalidade alegada em nada
aproveitou ao Representado. A observância do decoro é imposta ao parlamentar em qualquer ocasião.
tanto dentro quanto fora de sua respectiva Casa Lagislativa. O Deputado é sempre Deputado. não importa se está no recinto do Congresso. no clube. no
-shopping cante.... na" rua ou qualquer ouiro local.

bastião
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Seu comportamento refleta-se sobre a Instituição
que representa. atingindo-Ihe a dignidade e a honra
objetiva e subjetiva.
Até mesmo as testemunhas de defesa do Deputado Sérgio Naya. que aqui compareceram deram
seu testemunho de que tais -bravatas- o Representado não são corretas. não são éticas. não são
decorosas e produzem um efeito negativo na imagem do parlamentar e da sua Instituição.
Tais declarações foram colhidas em local público. sem qualquer violação à honra, à privacidade ou
à imagem dos presentes. O que houve. isto sim. foi
a quebra do decoro parlamentar. pelo Deputado Sérgio Naya, ao se declarar falsificador e se vangloriar
da prática de atos indecorosos e ilegais.
Nio importa seja demonstrada ou não a existência de qualquer falsificação. pois não se está julgando. nesta comissão. a prática de crime. matéria
de competência do Poder Judiciário. Para a quebra
do decoro partamentar. basta que a dignidade da
Instituição a que pertence o Deputado tenha sido
violentada. É o que se observa nesta hipótese.
As críticas divulgadas pela Imprensa são feita
não ao cidadão Sérgio Naya. mas ao Deputado Faderal Sérgio Naya. ao membro da Câmara dos Deputados. Mais que isso. as notfcias divulgadas lançam
dúvida sobre a honorabilidade do ParIarylento. ao tentarem demonstrar que essas práticas fonun facilitadas
pelo mandato exercido pelo Representado. como se
pode conferir das afirmações que se seguem:
-A chegada de Naya à Câmara ajudou a impulsionar seus negócios- (Revista 1atoÉ. de 4 de março
de 1998. pág. 22).
-Mas o controvertido Naya também é capaz de
afagos. Ele cultiva o hábito de presentear par1amentaras com relógios caros. esteira de ginástica e até
dinheiro para campanhas. Essa prática pode vir a
ser útil caso a Câmara venha a examinar um pedido
de licença para processar Naya. Não sei de nada
nem a favor nem contra ele. Sei apenas que ele tem
boas amizades no Congresso-. diz o prefeito de Contagem, Newton Cardoso (PMDB)- (Revista 18toÉ. de 4
de março de 1998. pãg. 23). A revista V. . de 4 de
maio de 1998. pãg. 28, chega a Ieferir-se ao -deputado
federal Sérgio Naya-. como -um dos maiores picaretas
de que já se teve notícia neste pafs.A conduta antiética e indecorosa do Representado. sem dúvida alguma lança grandes a irramovfveis máculas sobre a dignidade. a confiabilidade e a honorabilidade da Câmara dos Deputados.
O Deputado Sérgio Naya. em entrevista na
Rede Record de Televisão. chegou a sugerir que es-
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tava em embriagado - ou com sinais de embriaguez
- quando fez tal pronunciamento na Câmara de Vereadores de Três Pontas - MG, e que tudo nã,o passou de bravata.
Ora tal fato, por isso, já configuraria a falta de
decoro parlamentar. Um deputado que se apn!S8nta
embriagado perante uma Casa Legislativa, contando
vantagens, fazendo bravata e admitindo ser um falsificador não pode merecer a confiança e o respeito
de seus representados.
Qualquer que seja a hipótese, indapendentemente da comprovação ou não da prática
de crime. estivesse o Representado fazendo (lU não
bravata, a verdade é que sua conduta lançou sérias
desconfianças sobre a Instituição a que ,pertence,
contaminou a atuação de todo o Parlamento, atraindo a esta Casa Legislativa a desconfiança do povo
quanto à seriedade no exercício da atividade parlamentar e quanto à integridade moral de seus mem-

Em primeiro lugar, a testemunha deixou claro
que deve favores políticos ao Deputado Sérgio
Naya, havendo, portanto, um vínculo político e um
liame de amizade entre eles, que coloca sob suspeição a testemunha.
Além disso, mesmo tentando isentar o Representado da prática de irregularidades, a testemunha
deixou transparecer, cristalinamente, que o Deputado Sérgio Naya distribui favores políticos na região.
doando tijolos e passando cheque, entre outras coisas, o que lhe tem granjeado a simpatia, a admiração e os votos dos eleitores de Três Pontas, além de
outros Municípios.
O que é mas importante: a testemunha afirmou, categoricamente. que ouviu o Deputado Sérgio
Naya dizer que falsificou a assinatura do Governador
e que falsifica mesmo. Também ouviu o Representado aconselhar as costureiras a assinarem dois
recibos em troca do pagamento de um mês apenas.

bras.

Não importa se o ambiente era descontraído e a reunião informal. A testemunha ouviu o Deputado Sérgio Naya fazer as seguintes afirmações:

Os depoimentos colhidos, nesta Comissão, das
testemunhas de defesa do Deputado Sérgio Naya
confirmam o que já foi dito e reforçam a tese da quebra ,de decoro parlamentar, conforme passaremos a
demonstrar na análise seguinte do conteúdO ~~ cada

depoimento.
Da oitiva de Adriane Barbosa de Faria Brlo.

Em resumo, declarou que:
_ Estava presente ao encontro dos Vereadores
com o Deputado Sérgio Naya Afinnou que houve
cortes no texto da fita e montagem, pois, nes1la, encontram-se registrados fatos ocorridos em épocas
diversas, o que. a seu ver, constitui montagem. Todavia, confirmou que ouviu o Deputado Sérgio Naya
dizer que falsificou a assinatura do Governador e
que falsifica mesmo. Entretanto, no seu entender, o
Deputado falou em tom de brincadeira.
- É presidente do PPB em Três Pontas _. partido ao qual pertencia o Deputado Sérgio Naya·- e recebeu do Representado apoio político em eleições
passadas.
- O Deputado Sérgio Naya distribuiu chElque e
tijolos no mês de outubro de 1997.
- Estava presente ao encontro com as costufeiras e ouviu o Representado aconselhá-las él assinarem dois recibos pelo pagamento de apenas um
mês. Todavia, afirma que esse conselho dado pelo
Deputado Sérgio Naya era para ser levado à assembléia-geral da cooperativa, porque, neste sistema, as
costureiras eram devedoras delas mesmas.
Tal depoimento em nada afasta a prática de
quebra de decoro parlamentar pelo Representado.

-Disse que era ordem do Governador.
Eu falsifico mesmo. O Prefeito acreditou que
era ordem, mas era falso, eu falsifiquei. Eu
falsifico mesmo.~em dois meses atrasados. Olha.
você vai receber um mês. Tem qlie assinar
duas folhas. Recebe quem assinar aqui.
Quem não assinar não 19Cebe. Tem que
partir para isso. Eu não vim aqui ensinar
besteira para vocês, não.' É a única maneira
que eu tO vendo.A afirmação, pela testemunha, de que. tratando-se de cooperativa, as costureiras deviam para si
mesmas é conflitante com o conselho dado pelo
Representado. Ninguém pode ser credor de si· masmo. Esta regra é básica no Ambito do direito das obrigaçães e dos contratos. Quando as figuras de erador e devedor se confundem na mesma pessoà. a
obrigação simplesmente se extingue. Não tem sentido alguém passar recibo para si mesmo. Se. porventura, se tratasse de acordo para salvar a cooperativa, com toda certeza a solução legal não seria a da
falsidade, da simulação e da fraude. consistente na
assinatura de recibo falso quanto ao seu contetkb. O
aconselhamento para adotar a fraude como saída para
os ~ et mentados pela cooperativa choca-se
frontaknente com o decoro paI1amentar que deve ser

guardado pOr Lm representante do povo.
Da oitiva de Tadeu José de Mendonça.
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Esta1eslernttnha nada trouxe aos autos pEira.a
elucidação das questões ora suscitadas.
Disse ter tomado conhecimento dos fatos por
meio da Imprensa, pois não estava presente à reunião realizada na Câmara de Vereadores de Três
Pontas - MG.

Da oitiva de Ruy Quintão.
A testemunha trabalha na rádio de que é proprietário o Deputado Sérgio Naya, diante do que se
caracteriza sua dependência hierárquica do Representado, fato este que, por si SÓ, desqualificaria a
testemunha. Mesmo assim, para esclarecimento dos
fatos e garantia do amplo direito de defesa, decidiu o
Relator ouvir o depoimento do Sr. Ruy Cuintão. Em
resumo, a testemunha afirmou que: _
- Era coneligionário do Deputado Sérgio Naya.
- As declarações foram feitas em reunião inforrnaI, e não em reunião ordinária da Câmara de Vereadores. Mesmo defendendo a idéia de que o Deputado Sérgio Naya falava em tom de bravata, confirmou que o Representado fez a declaração de que
falsificou a assinatura do Governador e que falsifica
mesmo.
- Na reunião o Representado não estava como
Deputado, mas como cidadão e que os Vemad0r9s presentes não estavam ali na qualidade de VereadoIes.
- A fita de vfdeo era uma montagem.
- Indagado sobre se considera ético fazer bravatas, disse que não considera esse comportamento
respeitoso, mas que o Deputado Sérgio Naya sempre fez essas brincadeiras. Afegou, ainda, que o
Representado, em seguida a essas afirmações, disse que o faria pata provocar o Ruy Cuintão e que este
retorquiu ao Deputado Sérgio Naya, dizendo que não
acreditava. nessas afinnaçáes, pois o conhecia e ele
seria incapaz de faJsificar a assinatura de quem quer
que fosse. Disse ainda que o Representado se elesmentiu, afinnando que era brincadeira.
- Mesmo considerando as declarações do Representado como bravatas, disse que jamais faria tais
brincadeiras para se promover,. pois considera que
esse comportamento depõe contra o Par1aJnen1ar.
- Afirmou, ainda, que o Deputado Sérgio Naya
viu quem estava filmando, tinha consciêndà de que
estava sendo filmado.
- Confirmou que não houve qualquer ordem
para que os citiegrafistas se retirassem do recinto,
no momento em que se realizava e~ reunião, dita
.
informal.
Assim como as demais testemunhas, o Sr. Ruy
Quintão confirmou que o Representado fez as afirmações de falsifICação, dizendo que falsifica mesmo.
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E mais, confinnou que o Representado gosta de
contar vantagem, de se vangloriar, tentando d&monstrar que é maior, em prestfgio, do que todos os
seus colegas Deputados Federais.
Tal é o alcance, o impacto dessas chamadas
-bravatas- no senso ético do povo brasileiro, que o
próprio Ruy Cuintão, amigo e subordinado do Deputaeto Sérgio Naya na Rádio de Três Pontas, deixou
claro, em seu depoimento, que não considera respeitoso fazer esse tipo de afirmação, que isso depõe
contra o parlamentar e, por isto, jamais faria essas
brincadeiras para se promover.
A prova de que não houve qualquer invasão da
privacidade por parte do cinegrafista amador é o fato
de que todos sabiam que estavam sendo filmados e,
em momento algum, pediram aos cinegrafistas que
se retirassem, alegando que aquela reunião seria informal, apenas entre amigos. Isto nunca ocorreu.
Da oitiva de José Roberto de Oliveira.
- Disse que tomou conhecimento dos fatos pela
TV Globo e que não estava presente à reunião realizada na Câmara de Vereadores de Três Pontas - MG.
- Apoiou o Deputado Sérgio Naya em eleições
passadas. Como reside em Leopoldina, não tem conhecimento do que se passa em Três Pontas - MG.
Nada disse que pudesse esclarecer os fatos.
Da oitiva de Angela Aparecida Pereira Oliveira.
Ern resumo, a testemunha informou que:
- Ouviu o Deputado Sérgio Naya dizer que falsificou a assinatura do Governador e que falsifica
mesmo, mas entende que isso foi dito em tom de
brincadeira.
- Ouviu o Representado aconselhar as costureiras para que votassem a proposta de assinar dois
recibos pelo pagamento de um mês. Disse a testemunha que se tratava de integralização de quotas.
- Não houve qualquer on:iem para que os cinegrafistas se retirassem daquelas reuniões <itas informais.
- Foram feitos cortes secos na fita de vfdeo.
Quando indagada sobre o que é um corte seco, disse que é imagem retorcida, com acréscimos de outros fatos.
Disse, ainda, que o Deputado Sérgio Naya,
após ter afirmado que falsificava mesmo, retratouse, informando que era apenas brincadeira.
Mais uma vez, esta testemunha, como as demais, confirma que o Representado fez as afirmaçóes de que falsificou a assinatura do Governador e
falsifica mesmo.
Quanto à assinatura de dois recibos em troca
do pagamento e um mês, nem o malabarismo mais
habilidoso consegue explicar a relação de causalida-
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de entre o conteúdo dos recibos e o pressuposto
factual da integralização de quotas.
Integralização de quotas representa uma entrada de capital para a sociedade, jamais o inverso, ou
seja, o pagamento pela sociedade a sócios seus ou
a empregados. Se integralização e quotas fosse,
aqueles recibos mencionados deveriam ser passados pela cooperativa, dizendo que recebeu das costureiras aquela quantia em dinheiro, referente à integralização das quotas. Aqui, o total absurdo dia tese
trazida pela testemunha: a cooperativa devia ilS costureiras, não eram estas que deviam à cooperativa;
jamais poderia ser integralização de quotas.

Sobre a montagem da fita de vídeo, em nanhum momento as provas testemunhais carrearam
aos autos elementos que demonstrassem esse fato.
A testemunha Ângela Aparecida Pereira de Oliveira afirmou que houve corte seco na fita de vídeo,
mas sequer sabia definir o que é corte seco, confundindo-o com distorções na imagem e acréscimos na
gravação.
A alegação de montagem de fita de vídeo perde todo o seu sentido quando as testemunhas presentes àquela reunião, em coro uníssono, confirmaram ter ouvido o Deputado Sérgio Naya pronunciar a
frase: ·Eu falsifico mesmo-o

Integralização de quotas, por outro lado, se faz
mediante registro, em livro próprio da sociedade, e
não pela mera emissão de recibos.

A análise dos depoimentos das testemunhas
não deixa d~vida de que o decoro parlamentar e o
brio da Instituição foram atingidos.
-

Apenas para argumentar: mesmo que a operação fosse de integralização de quotas, por que razão
se efetuaria o pagamento de um valor, com o registro documental de outra quantia? A hipótese cominuaria sendo de simulação ou fraude, envolvendo as
costureiras como protagonistas desse ilícito, instigadas, induzidas à prática dessa conduta delituosa
pelo Deputado Sérgio Naya
Induzir alguém à prática de fraude pode ser
considerado decoroso e ético? Nem a mais dilatada
e generosa valoração dos fatos teria como conduzir
a essa solução. Exsurge, cristalina a violação do decoro parlamentar pelo Representado, ao indu2:ir pessoas do povo à prática de fraude e atos ilícitos.
A informalidade daquela reunião jamais poderia
ser demonstrada. Ninguém realiza um encontro de
amigos, para falar de coisas íntimas, em um local
público, com a presença de cinegrafistas. Isto fere a
lógica mediana. O Deputado Sérgio Naya compareceu àquela reunião, na qualidade de parlamentar,
para cuidar de interesses políticos seus e dos Vereadores que lhe apoiavam, tanto é que, naquela reunião, foi lido documento em que o Represantado
promete a liberação de verba do Orçamento da
União de 1998 para o Município. Isto jamais foi conversa íntima de compadres, que se re~nem à volta
de uma fogueira, para falar de amenidades, da família e de coisas íntimas. Além do que a informalidade
da reunião, se fosse demonstrada, em nada afastaria a indignidade lançada sobre o Parlamento pela
conduta do Deputado Sérgio Naya.
O decoro parlamentar é obrigação do repraI8I'1tante do povo em qualquer ocasião e lugar e não
apenas no recinto de sua Casa Legislativa, porquanto o acompanha durante todo o mandato.

Oitiva da testemunha referida Robson Oliveira
Novak
_ A testemunha disse que ouviu o Deputado
Sérgio Naya declarar que falsificou a assinatura do
Governador e que falsifica mesmo. Todavia, afirmou
que ele desmentiu essa declaração em seguida.
_ Disse ainda que lhe foi determinado pelo Presidente da Câmara de Vereadores que desligasse a
câmera. Mesmo assim, instalou-a em frente à Mesa
do Plenário, voltada para o Deputado Sérgio Naya
_ Declarou que trabalhou como cinegrafista
para o Sr. Artêmio 8chiavon apenas quatro meses e
que, antes, fazia pintura de automóveis e serviços
particulares de filmagem. Vê-se, portanto, que não
se trata de cinegrafista profissional.
_ Confirmou que a reunião realizada na Câmara de Vereadores foi aberta ao ·povão· e que qualquer um que desejasse poderia ingressar no recinto.
- Afirmou que na fita da TV Cidade também
houve cortes secos e montagem.
- Declarou que, embora o Sr. Artêmio 8chiavon não estivesse presente à reunião realizada na
Câmara de Vereadores, comunicava-se com ele
através de telefone celular, mas não soube dizer o
n~mero deste.
- Afirmou, ainda, que, mesmo sendo clandestina a filmagem, o Sr. Artêmio 8chiavon foi até o recinto da Câmara de Vereadores levar uma fita virgem para gravação, mas que esta não foi necessá- .
ria, pois a testemunha já se encontrava em posse de
outra fita virgem.
- Disse que não se apresentaria voluntariamente para depor em juizo a favor do Deputado Sérgio Naya

10144 Quinta-feira 16

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Este depoimento traz inúmeras contradições e
reforça a tese de que houve quebra de decoro parlamentar pelo Deputado Sérgio Naya Se não vejamos.
A testemunha confinna que o Deputado fez declarações de que falsificou a assinatura do Governador e que falsifica mesmo. Mais do que isso, trouxe
a informação de que as portas foram abertas ao .pavão·, o que demonstra que a reunião não era sigilosa nem reservada, como pretende demonstrar a defesa. Além do mais, tendo as declarações do Deputado Sérgio Naya sido feitas perante o ·povão·, para
quem quisesse ouvir, esse comportamento se reveste de real gravidade, demonstrando que o Representado não tinha a menor preocupação em resguardar a dignidade do Parlamento e a sua própria,
ao contar tais ·bravatas· em público, declarando-se
um falsifteador.
A testemunha afinna que houve corte seco na
fita da TV Cidade. Por que razão o cinegrafista, empregado do próprio Deputado Sérgio Naya, iria proceder a esses cortes, omitindo a parte mais importante para a caracterização de ·bravatas·, a saber, o
momento em que o Deputado afinnou que tudo não
passava de brincadeira para provocar o Vereador
Ruy Quintáo? Isto não aparece na fita de vídeo apresentada pela defesa. Por que não? Porque nunca
aconteceu. Esta é a verdade: não houve desmentido
algum. Não há qualquer prova disto, a não ser as vagas e contraditórias afinnações das testemunhas
pelo sentimento de lealdade ao seu protetor e benfeitor, Deputado Sérgio Naya.
A testemunha se contradiz, grosseiramente,
quando afinna que, após ter recebido a ordem de .
não filmar, lançou mão de sua câmera, instalou-a
bem em frente à Mesa do Plenário, voltada para o
Deputado Sérgio Naya, e, então, pasmem, gravou
tudo clandestinamente. A testemunha Ângela Apare- .
cida Pereira Oliveira afirmou, em seu depoimento,
que Artêmio Schiavon entregou uma fita para Robson Oliveira Novak, na Câmara de Verelidores. Nunca houve clandestinidade nessa gravação.
Todas aS testemunhas que aqui vieram e o
próprio Deputado Sérgio Naya afinnaram, categoricamente, que essa ordem não foi dada. O único que
se lembrava era Robson Oliveira Novak, que sequer
soube dizer se o Representado e os Vereadores falavam ao microfone. As contradições são evidentes
e demonstram a insustentabilidade dos fatos alegados pela defesa do Representado.
A testemunha tentou demonstrar a existência
de montagem na fita gravada por outro cinegrafista,
o da TV Cidade, de propriedade do Representado,
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contrariando laudo do Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal, quando,
na verdade, sua única experiência como cinegrafista
profissional foi no "Estúdio A", durante parcos quatro
meses, após ter trabalhado com pintura de autom6veis~
Outra grave contradição da testemunha verifica-se quando esta afinna que o Sr. Artêmio Schiavon, embora ausente do rscinto da Câmara de Vareadores, deu-lhe a contra-ordem para gravar clandestinamente a reunião, depois que o Presidente daterminou a cessação da filmagem.
Revela-se pueril também a narração e como o
Sr. Artêmio Schiavon se deslocoL: até a Câmara de
Vereadores para, às escondidas, entregar uma fita
virgem à testemunha, desnecessariamente, quando
esta já dispunha de outra, com o pretexto de dar ordens a Robson Oliveira Novak para filmar c1adestinarnente. O Vereador Ruy Quintão disse claramente
aqui que o Deputado Sérgio Naya sabia que estava
sendo filmado pelo Sr. Robson Oliveira Novak. Não
havia nenhuma clandestinidade.
Resta claro que as declarações de falsifICação
foram feitas e que não houve desmentido. A prova
testemunhal é contundente em demonstrar a quebra
do decoro pariamentar.
Em seu depoimento pessoal, o Deputado Sérgio Naya também não conseguiu afastar a tese da
quebra do decoro parlamentar. O Representado afirmou que está licenciado da direção ~ Sersan desde
qUê tornou posse como Deputado Federal, mas confessou que ajuda, como empreendedor, o diretor, o
presidente e demais administradores da Sersan, ou
seja, continua à frente dos negócios, de fato.
. Negou ter participado da venda do prédio ao
Palácio da Agricultura. Segundo ele, quem o fez foi o
novo' proprietário da empresa que antecedeu a Sersan, vendida pelo Representado, a saber, a empresa
ComerCiai Construtora Stecca.
Quanto à sua participação na edificação do Palace 11, alegou que a responsabilidade era do Enganheiro Sérgio Murilo, cujo termo de compromisso foi
juntado aos autos em cópia não-autenticada e sem
reconhecimento de finna do referido profissional.
Esse tenno, todavia, é genérico e, em momento algum, faz menção à responsabilidade pelO Edifício
Palace 11.
Confirmou que os moradores ocuparam o prédio antes de ser expedido o competente ·habite-se·.
Entretanto, buscou transferir a culpa para aqueles,
alegando que eles solicitaram as chaves para reafizarem reformas nos apartamentos e se mudam defi-
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nitivamente. Disse, ainda, que queria livrar-se do referido ediffcio o quanto antes.
Quanto à razão do desabamento, afirmou que
houve erro de cálculo quanto aos pilares, e que não
é responsabilidade sua.
Chegou a afinnar que em uma de suas idas ao
Rio de Janeiro, para tratar de assuntos relacionados
ao Palace, hospedou-se em um hotel, com o nome
falso de -Marco Pólo-, pois tinha medo de seqüestro.
Disse também ter repetido essa prática. Inquirido
pelo Relator, confirmou o cometimento de falsidade
ideológica.
Confirmou que teve sua licença para o 'exerefcio da profissão de Engenheiro cassada pelo Canselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CBEA,
após o desabamento do Palace 11.
Quanto aos aparelhos de hemodiálise, afirmou
que os trouxe legalmente, conforme documentos
anexados, e que os doou, tendo os outros sido adquiridos em leilão.
Quanto à reunião realizada na Câmara de Vereadores, disse que foi convidado para participar
debl a convite do Sr. Gilberto Brito, esposo da testemunha Adriena Brito. A reunião foi realizada a portas
abertas, sem ter havido qualquer ordem para que os
cinegrafistas se retirassem. Todavia, disse o depoente que não Viu o cinegrafista amador filmando a
reunião.
'.
Indagado sobre como pretende pagar indenização às vftimas do Palace 11, se está afastado da direção da Sersan, deixou claro que continua tendo in-:fluência em relação às decisões tomadas pela administração da empresa, embora tenha transferido a
responsabilidade para o presidente da Sersan.
Confirmou ter feito as declarações de que ffalsificou a assinatura do Governador de Minas Gerais e
que falsifica mesmo. Entretanto, alegou que Cl fez
em tom de bravata, o que só seria falta de cIeooro,
se tivesse ocorrido numa reunião formal da Câmara
de Vereadores. Disse, ainda, que desmentiu eSsas
afinnaçães antes de sair do Plenário. É proprietário
da TV Cidade e da Rádio de Três Pontas, em regime
de concessão, mas está afastado de sua presidência, desde que se tornou Deputado Federal. Afirmou
que há um rodfzio na Fundação Serafim Naya ontre
ele e seus innãos, nias que, após ter tomado posse
como Deputado, esse rodfzio vem sendo feito ontre
seus innãos . apenas.
. Com relação ao desabamento do Palace li, a
questão envolve análise de critérios técnicos, que
não' se enquadram na competência desta Comissão
nein~ dizem respeito à natureza deste processo de
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perda de mandato, eminentemente político. Tais aspactos, para fins de responsabilidade civil ou mesmo
penal, pertencem à seara do Poder Judiciário, transcendendo o âmbito"de atuação desta Comissão.
No que diz respeito à realização de contratos
com o poder público, até este momento, com a violação da exigência de cláusulas unifonnes, nada ficou
demonstrado que pudesse consubstanciar a falta de
decoro partamentar, por desobediência ao disposto
no art. 54, I, • da Constituição Federal.
A confissão de uso de nome falso, todavia, caracteriza falta de decoro parlamentar, além de servir
como indfcio de que o Deputado Sérgio Naya considera a falsifICaÇão e a fraude condutas nonnais. A cassação do seu registro como engenheiro
pelo respectivo Conselho Profissional é matéria administrativa atrelada à existência, ou não, de responsabilidade pelo desabamento do Palace 11, o que podará ser apurado devidamente pelo Poder Judiciário.
A quebra do decoro parlamentar fica clara, entratanto, no episódio registrado na Câmara de Vereadores de Três Pontas - MG. O próprio Representado confinna que pronunciou as frases:
-Eu assinei pelo Governador. Por ordem
de seu Governador••• Ele não deu ordem nanhuma. Mas eu falei que deu ordem.-Eu assinei uma ordem para o Gove.rador. Eu falsifICO mesmo. Dei ordem para o
Prefeito. Ele acredftou que era a ordem. Mas
fui eu que falsifiquei. Eu falsifICO mesmo.Repita-se: o Deputado Sérgio Naya confinnou,
em seu depoimento perante esta Comissão, que fez
mis lifinnaçõ8s, embora tenha dito que o fez em tom
de bravata.
A afirmação de que desmentiu essas palavras
não encontra respaldo em nenhuma das provas
apresentas. A própria fita de vfdeo trazida pela defesa 00 Representado como prova, contendo a fntegra
daquela reunião, em momento algum revela esse
desmentido. Nunca houve desmentido a essas afirmações de falsifICação, pelo menos naquela reunião
de Três Pontas - MG.
.
O Deputado Sérgio Naya admitiu que essa
conduta seria indecorosa, se ocorrida em reunião
formal. Pois foi isto que aconteceu. Tanto era fonnal
a reunião que foi feita no Plenário da Câmara de Vereadores (fato incontestado), foi filmado até mesmo
por um cinegrafista da TV Cidade e, nesta reunião,
discutiu-se, inclusive. a liberação de verbas do Orçamento da União, pelo Representado, para o Municfpio de Três Pontas - MG. Isto nada tem de infonnali-
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dade. O próprio Representado, nessa reunião, referese, de fOlJTl8 darQ., a ele mesmo como Deputado e aos
membros da Câmara como Vereadores. De modo
idêntico, é citado pelos presentes como Deputado.
Mesmo que fosse informal, este fato em nada
abrandaria a grande repercussão negativa que o
comportamento do Deputado Sérgio Naya causou
em sua honorabilidade e na dignidade e confiabilidade do Parlamento. O detalhe da informalidade é irralevante para a caracterização da falta de decoro parlamentar. Mais uma vez, a análise do depoimento do
Representado não deixa dúvida da prática de ato
atentatório ao decoro parlamentar.
Uma análise do Laudo de Exame em Material
(fitas de vídeo), realizada pelo Instituto Nacional de
Criminalfstica do Departamento de Polícia Federal,
demonstra que não houve qualquer tipo de montagem fraudulenta. Isto importa dizer que a pessoa
presente àquela reunião era, de fato, o Deputado
Sérgio Naya e que as afirmações de que falsificou a
assinatUra do Govemador e que falsifica mesmo foram por ele proferidas, não resultando de qualquer
montagem ou adulteração da fita.
O item A.1.3.12 do laudo pericial em relação à
fita 01~ dispõe o seguinte:
.
-A. 1.3.12 - A partir de 13 minutos e 2 segundos
de exibição da fita, outro trecho com as falas '0 ~ài-'
to rião dali atenção nenhuma. Eu arranjei um projeto
Soma L.eopoIdinade qu8se um millão. Consegui brar! Ele, com um projeto de um milhão, não queria a
drag lIne lá. Então me dá essa máquina. Foram lá e
cataram. Eu assinei a ordem do governo. Eu falsifico
mesmo. Dei a ordem pro Prefeito,. ele acreditou. que
era á ordem. Eu estava falsificando, fui eu que faISifiquei','tenninando em 13 minutos e 19 segundos, onde
terminam os trechos desta reunião nesta fita.
Com relação à integridade e continuidade das
gravações, os peritos afirmam que, em cada um dos
trechos descritos nos subitens A.1.3.1 a A.1.3.12,.
acima, todos gravados no mesmo local, não há sinais de montagem ou adulteração das imagens, nem
dos sinais de som, e o som reproduzido com cada"
trecho de imagens, com as falas do Sr. Sérgio Naya,
apresenta completa correspondência com as imagens descritas, ressalvados:
Quanto à segunda fita analisada, o laudo pericial atesta que:
-A banda magnética apresenta-se contínua em
toda a sua extensão, sem rupturas, sem emendas e
sem sobreposição de outros trechos de fita, e seu
gabinete apresenta-se íntegro e sem sinais de manipulação dos seus parafusos ou outros sinais de via-
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lação. Esta fita apresenta conteúdo ao da fita 1, descrita acima, com as mesmas características de edição e continuidade dos trechos nela gravados. As fitas 1 e 2 foram, provavelmente, produzidas a partir
de cópias de uma mesma fonte ou foi produzida uma
a partir da outra, sem que se possa determinar qual
delas teria sido produzida primeiro.Em relação à fita 3, encontramos a seguinte
conclusão
-A banda magnética apresenta-se contínua em
toda a sua extensão, sem rupturas, sem emendas e
sem sobreposição de outros trechos de fita, e seu
gabinete apresenta-se íntegro e sem sinais de rnanipulação dos seus parafusos ou outros sinais de viaIação. Esta fita apresenta 21 minutos e 20 segundos
de cenas de uma reunião de que participa o Sr. Sérgio Naya, seguidos de 2 minutos e 25 segundos de
testes do Jomal da Cidade, e 1 hora e 36 minutos de
fita sem gravação alguma." Durante os 21 minutos e 20 segundos de cenaS da reunião observam-se algumas interrupções
lia gravação, confonne descrição a seguir.
'. 'C~1- A partir de 23 segundos até 15 minutos e
46 Ségundos:
"Trecho de cenas da reunião com a câmera pcsicionada à frente do Sr. Sérgio Naya. Aos 7 minutos
e 20 segundos de exibição, observa-se, na mesma
sala da reunião, durante um giro da câmera, um outro cinegrafista, posicionado à frente e à direita do
Sr. Sérgio Naya.·
ESte t~iro item traz-nos um detalhe de graode relevância: um giro da câmera nwela a presença
de um outro cinegrafista, posicionando à frente e à
direita do Deputado Sérgio Naya, ou seja, o Sr. RobSOÁ Oliveira' Novak. Este" aspecto deixa bem claro
que a filmagem feita pelo Sr. Robson jamais foi cIandestina, atestando o que as demais testemunhas
disseram em seus depoimentos, isto é, que todos,
inclusive o Deputado Sérgio Naya, sabiam que
aquela filmagem estava sendo realizada e que não
houve qualquer ordem para que o cinegrafista se retirasse ou parasse de filmar. A testemunha referida,
Robson Oliveira Novak, diante de que as provas indicam, faltou com a vEudade perante esta Comissão.
() t8ud0' peOOaI que ora comentamos t.aIrilém dá

ciência de que não foi feila nentuna rmntagem frauckdenta nas fias, o que COI'lle$, frontaknente, as afimações
das 1esternJMas de que houve adJIeração das fias com
o fim mcdJsM> de pre;.dcar o Deputado SéIgio Naya.
As provas carreadas aos autos não deixam dúvida de que houve a prática de ato atentatório ao decoro
parlamentar, consistente nas seguintes condutas:
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- As afinnações de falsificação feitas, em público,
para quem quisesse ouvir, pelo Deputado Sérgio Naya.
- A afirmação da prática de falsidade ideológi-

ca, consistente no uso de nome falso.
- O conselho dado às costureiras para pmtica-

rem fraude.
- A atribuição a si mesmo da prática de condutas criminosas, como falsificação e furto, ainda. que
tais declarações fossem apenas bravatas.
Com estas condutas, o Representado feriu gravemente a horva e a .dignidade do Partamento, lançando,
perante a opinião p(bIica de todo o País, máculas irreparáveis sobre a ética e o decoro dos meniJros do Parlamento brasileiro, no exercício de sua atividade.

Concluaio
À vista da a~urnentação expandida, considerando que o Sr. Deputado Sérgio Naya incorreu, indubitavelmente, na prática de atos incompatíveiS
com o decoro partamentar, não podendo esta Casa
Legislativa quedar-se inerte em face dessas graves
acusações, nos termos do art. 2-40, § 32, 111, do Begimenta Intemo, concluímos pela procedência das Representações propostas pela Mesa da Câmara dos Deputados e pelo Partido dos Trabalhadores, formulando,
em anexo, o Projeto de Resolução pertinente.
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA .
EDEREDAÇAO
PROJETO DE RESOLUçlo tf2

, DE 1998

Declara a perda de mandato do· Sr.
Deputado Sérgio Augusto Naya.
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 111 É declarada a perda de mandato de! Deputado Sérgio Naya, nos tennos dos ar1s. 55, inciso
li, da Constituição ,Federal; 2-40, inciso li, e 244; eaput e inciso 111, do RegilT1E!QÍo Interno da Câmara
dos Deputados.
Art. 2l! Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUmçJ~
E~REDAÇAO

REPRESENTAÇóES $INl!, DE 1998
.DA MESA DA CÂMARA OOS DEPUTADOS E DO
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

111- Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, ao ap~
ciar' as Representações slnlll98, da Mesa e do Partido dos Trabalhadores, que -solicitam rnanifestlÇão
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redai
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ção sobre a proposta de aplicação da pena de perda de
mandato contra o Deputado Sérgio Naya, sendo esta
com base no cisposto no art. 55, I, 11 e § 2l! da C0nstituição Federal, combinado com os arts. 17, VI, g, 231, 244
e 268 do Regimento Interno da Câmara dos DePutados,
e aquela com base no disposto no art. 55, inciso 11 e seu
§ 2l! da Constituição Federal, combinado com os arts.
2-40, 11 e 244, § 2l!, incisos I e 111 do mesmo Regimento
Interno-, opinou pela procedência das Representações
contra o Deputado Sérgio Naya, por 31 votos favoráveis,
18 contrários e 1 abstenção, nos termos do parecer do
Relator, Deputado Marconi Perillo.
EstiVeram presentes os Senhores Deputados:
Nelson Otoch - 111 Vice-Presidente no exercício
da Presidência, Magno Bacelar e Sítvio Pessoa Vice-Presidentes, Augusto Farias, Benedito de Ura,
Jairo Carneiro, Mussa Dernes, Ney Lopes, Vilmar
Rocha, Aloysio Nunes Ferreira, Edson Silva, Luiz
Máximo, Marconi Perillo, Nestor Duarte, Djalma de
Almeida César, Fernando Diniz, Freire Júnior, Henrique Eduardo Alves, Adhemar de Barros Filho, Ary
Kara, Emílio Assrnar, Jarbas Uma, José Rezende,
Prisco Viana, Aldo Arantes, Ar1indo Chinaglia, Coriolano Sales, José Genoíno, José Machado, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Sílvio Abreu, Rodrigues Palma, VICente
Cascione. Nilson Gibson, Pedro Canedo, Antônio
Balhmann, Ciro Nogueira, Corauci Sobrinho, Jairo Azi,
Osmir Uma, João Leão, Luiz Piauhylino, Marçal Filho,
Ivandro Cunha Uma, Jorge Wilson, Neif Jabur, Pedro
lrujo, Benedito Domingos, Jair Bolsonaro e ~nio Bacci.
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇAO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N-180. DE 1998

Declara a perda de mandato do Sr.
Deputado Sérgio Augusto Naya.
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 111 É declarada a perda de mandato do Deputado Sérgio Naya, nos tennos dos arts. 55, inciso
11, da Constituição Federal, 240, inciso 11, e 244, eapUt e inciso 111, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados.
. Art. 2l! Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Lembro
aos Srs. Deputados que assim detennina a Constituição Federal em seu art. 55, § 2l!:
Art. 55 ...•..........•............_..•.•......••..•....•.
§ 2l! (.••) A perda do mandato será decidicIB. pela Câmara dos Deputados ou pelo
Senado Federal, por voto secreto e maioria
absoluta (...).
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POrtanto, quém vOtar "sim" estará votaAcb .fa...
voravelmente ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, ou seja, pela perda do
mandato; quem votar "não· estará votando contra o
parecer, ou seja, pela absolvição.
Dê-se infcio ao processo de votação.
O SR. MARCELO D~DA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ex- a palavra.
O SR. MARCELO D~DA (PT - SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. comunico a V. exque as Deputadas Maria Laura (PT - DF), Joana
Dare (PT - MG) e Maria da Conceição Tavares (PT
- RJ) não se encontram presentes a~ sessão por
estarem cumprindo missão oficial. As uas primeiras
representam a Câmara dos Deputa
em Cuba; e
a terceira, no Chile.
Comunico também a V. ~' Sr. Presidente,
que acabo de receber expediente
Deputado Hélio
conta de que se
Bicudo, do PT de São Paulo, da
encontra em Genebra como observador da 54· 5eSsão da Comissão de Direitos Humanos das Nações
Unidas, na qualidade de membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Por ~
razão, o Deputado Hélio Bicudo não comparece à'
sessão de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Constárá da ata, Deputado Marcelo Déda.
O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente;
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ex- a palavra.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sém
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de tazer uma sugestão com relação ao processo de vota..;
ção secreto na Câmara. .
Como existem as máquinas de votação doTnbunal Superior Eleitoral, usadas em todo o Pai~~e o
método por nós utilizado está amplamente superado,
gerando congestionamentos enormes, sugiro qUe a
Mesa adote o novo processo de votação eletrôniCo
até como forma de exereicio, para demonstrar àpopulação que é possível votar com essas máquinas.
Teríamos condições de .votar secreta e muito mais
rapidamente.
Sugiro, portanto, a V. ExA que nas futuras votaçóes solicite do TSE essas máquinas para que, numa votação como esta, em que devemos optar
por ·sim", "não" ou "abstenção", possamos dar ceieridada ao processo, contribuindo para a divulgação
do processo eleitoral eletrônico para o País inteiro.
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Ftea o registro, Sr. Presidente.
O ·SR. NELSON ÓTOCH' -

Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

ex- a palavra.

O SR. NELSON OTOCH (PSOB - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de pedir
a V. ex- um esclarecimento. Ouvi há pouco de V.
a afirmação de que, para efeitos administmtivos,
considerar-se-á nesta sessão o registro feito na lista
de presença e não no painel. É verdade?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A votação é nominal, valendo, portanto, a lista da votação.
O SR. NELSON OTOCH - Pediria, então, a V.
ExA, para que não pairassem dúvidas entre os Deputados, que mandasse limpar o painel, para que todos
acorressem ao plenário a fim de votar e assinar a lista de presença.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não, tornarei essa providência.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Portaria da Casa registra a presença de 467 Srs. Deputados. De modo que os convido a virem exercer seu
direito de voto.
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 (PT - SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a pedido do Deputado Luiz Alberto, ~ PT da Bahia, comunico a V.
ex-"e à
que o mesmo se encontra em seminário de direitos humanos em Florença, na Itália, razão
pela qual não está presente à sessão de hoje.
O SR. JOÉ JORGE - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ex- a palavra.
O SR. JOÉ JORGE (PFl - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, aproveito a oportunidadepara comunicar ao Plenário e a V. ExA que a Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara
dos Deputados, por solicitação da companheira Deputada Esther Grossi, realizará amanhã uma sessão
especial do filme Central do Brasil co~ motivação à
luta contra o analfabetismo.
O filme será exibido num dos cinemas do Brasília Shopping, às 1Oh, e a partir do meio-dia haverá
debates no Espaço Cultural da Câmara dos Deputados sobre o filme e sobre o analfabetismo. Portanto,
convidamos os Srs. Deputados para assistir ao filme
e participar dos debates. Os ingressos podem ser

ex-

casa
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conseguidos na Comissão de Educação ou com a
Deputada Esther Grossi.
Esta é uma grande iniciativa desta Deputada,
e, como Presidente da Comissão de Educação, faço
questão de ressaltar-lhe a importância.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comunico às S..-s e aos Srs. Deputados que está em processo de votação o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação pela perda do mandato de Deputado desta Casa.
Como há 470 Deputados na Casa, peço àqU8las que se encontram nos gabinetes ou noutras dependências que venham ao plenário para podennos
completar a votação. O SR. JOSÉ GENO(NO _. Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - rem
V. ex- a patavra.
O SR. JOSÉ GENofNO (pT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome da bancada do PT, convidamos todos os nossos colegas
Deputados a que se dirijam ao plenário para particiJ>b..em desta votação. Solicitamos a todos os Deputados da Oposição que estão nas dependências da
Casa que venham ao plenário participar do processo
de votação do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - 'Tem
V. ex- a palavra.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje, pela
manhã, um membro da bancada externou sua posição quanto à cassação do Deputado Sérgio Naya. A
posição da bancada do Partido Socialista Brasileiro
é unânime: votar "sim".
Quero deixar claro que a decisão de todos os
Deputados que me procuraram, exceto, logicamente,
a essa manifestação, foi de votar "sim". Essa decisão da bancada e da Executiva do PSB não foi externada, hoje de manhã, no encaminhamento de um
Deputado do nosso partido.
Assumem sucessivamente a Presidência os SIS. José Mauricio, 111 Suplente de
Secretário, Michel Temer, Presidente.
O SR. HÉUO ROSAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. HÉUO ROSAS (BIocoIPMDB _. SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, durante
oito meses, tivernos a honra de receber nesta Casa
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técnicos da FUNDACENTRO, Fundação de Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho, que aqui
vieram a nosso pedido para estudar a questão da insalubridade no plenário da Câmara.
Decorrido esse tempo, substancioso trabalho
composto de centenas de páginas foi realizado pelos
técnicos, apresentando dados irrefutáveis sobre a situação precária dos dutos dos aparelhos de ar condicionado desta Casa e de quase toda Brasília.
Este documento foi encaminhado à Mesa com
um pronunciamento do Departamento de Saúde da
Câmara, que também declara que grande parte dos
casos que lá chegam é decorrente de problemas
respiratórios, de acordo com o Diretor do Serviço,
provavelmente causados pelas condições adversas
do plenário da Câmara.
Devido à lamentável situação de saúde do Ministro Sérgio Motta, agora vemos o Ministro da Saúde fazer um pronunciamento, condenando o precário
estado dos aparelhos de ar condicionado de Brasília,
fator detenninante no caso do Ministro.
Portanto, espero que, depois do pronunciamento
do Ministro da Saúde, acelerem-se os trabalhos que
V. ex- n:lCOrnendou fossem feitos pek>s Departamentos competentes desta Casa, para que o plenário seja
mais salubre e a saúde e a integridade física daqueles
que o freqüentam sejam preservadas.
Apelo para V. EX-, Sr. Presidente, no sentido
de que pressione mais uma vez o Departamento
competente, a fim de acélerar os trabalhos que deverão ser feitos em decorrência dos estudos já em
andamento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. exserá atendido, Deputado Hélio Rosas.
O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ex- a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PT _ PE. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores estará realizando amanhã, no Espaço
Cultural da Câmara dos Deputados, debate sobre os
Estados, o federalismo no Brasil e o desafio da globalização. Contaremos com a presença do nosso
Presidente José Dirceu, de Luiz Inácio Lula da Silva,
de Parlamentares e especialistas que discutirão
questões atinentes à Federação.
Convidamos os Parlamentares interessados no
assunto a participar desse debate, que - repito acontecerá amanhã, a partir das 15h, no Espaço
Cultural desta Casa.
Era o que tinha a dizer.
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SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estou
encerrando a votação.
Se algum Deputado não votou, queira fazê-lo
com a possível urgência. (Pausa.)
Está encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Quero
comunicar aos Srs. Parlamentares que, em primeiro
lugar, vamos conferir o número de cédulas com o
número de votantes, o número de envelopes com o
rúnero de votantes. (Pausa.)
Declaro que está autorizado mais um voto, o
do Deputado Roberto Balestra, já que não haviam
sido, ainda, abertas as urnas.
. Encerrada, em definitivo, a votação.
Podem abrir as umas.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há um
total de 471 votos. Portanto, há absoIuIa coincidência
entre o número de envelopes e o de votantes. Todos'
os envelopes serão colocados numa única uma.
Convoco os Deputados Teima de Souza, Arfindo Vargas e Cunha Bueno para escnrtinadores. O
Deputado Arfindo Vargas anunciará os votos -sim-.,
A Deputada Telma de Souza anunciará as abstenções e os votos em branco, e o Deputado Cunha Bueno anunciará os votos -não- e nulos.

(PROCESSO DE APURAÇÃO.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerrada a apuração, a Mesa proclama o resultado dá. '
votação: 163 votos -não-; 277 votos -sim-; votos em
branco, 10; abstenções, 21; votos nulos, nenhum.
Total de votantes: 471. Confere, portanto, cOm a
contagem inaugural.
.
É aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE-

PUTADOS:

,
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Roraima

Alceste Almeida - PMDB; Elton Rohnelt - PFL;
FIIIIlCisco Rodrigues -. PTB; Luciano Castro -.
PSDB; Luis Barbosa - PPB; Robério Araújo -: PPB; .
Salomão Cruz - PSDB.
Amapá

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

lo Pinheiro - PFL; Raquel Capiberbe - PSB; Sérgio
Barcellos - PFL; Valdenor Guedes - PPB.
Pará
Anivaldo Vale - PSDB; Antônio Brasil- PMOB;
Asdrúbal Bentes - ?MDB; Benedito Guimarães PPB; Elcione Barbalho - PMDB; Geraldo Pastana -
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PT; Gerson Peres - PPB; Giovanni Queiroz - PDT;
Hilário Coimbra - PSOB; José Priante - PMDB; Mário Martins - PMDB; Olávio Rocha - PT; Raimundo
santos - PFl; Vic Pires Franco - PFL.
Amazonas
Arthur Virgílio - PSDB; Átila Lins - PFl; João
Thomé Mestrinho - PMDB; José Melo - PFl; Paudemey Avelino - PFl.

Rondônia
Confúcio Moura - PMDB; Emerson Olavo Pires PSDB; Eurípedes Miranda - PDT; Expedito Júnior PFl; Marinha Raupp - PSDB; Oscar Andrade - PFL
Silvernani Santos - PFL.
Acre
Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PPB; Chicão Brígido - PMOB; Emílio Assmar - PPB;João
Tota - PPB; Osmir Lima - PFL; Regina Lino PMDB; Zila Bezerra - PFL.
.'
Tocantins
Antônio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFl; Dalores Nunes - PFl; freire Júnior - PMDB; João Ribeiro - PFL; Paulo Mourão - PSDB; Udson Bandeira
- PMDB.

Maranhio
Antonio Joaquim Araújo - Pl; Casar Bandeira PFL; EIiseu Moura - Pl; Francisco Coelho - PA.; Gastão Vteíra - PMOB; Haroldo 5ab6ia - PT; Jayme Santal1êi - PSOB;João AIlerto - PMDB; Magno Bacelar PFl;'MáR:ia Marinho - PSDB; Mauro Fecury- PFL; Neivii MOreira.:.. POT; Pedro Novais - PMDB; Reni Trinta Pl; Sarney fiIlo- PFL; Sebastião MacIeira - PSOB.

Cear6
. Antonio Balhmann - PPS; Antonio dos Santos
- PFL; Ariosto Holanda - PSDB; Amoo Bezerra PSDB; Edson Silva - PSDB; Firmo de Castro PSDB; Gonzaga Mota - PMDB; Inácio Arruda PCdoB; José Linhares - PPB; José Pimentel - PT;
L~njdas Cristino - PPS; Marcelo Teixeira - PMDB;
Nelson'Otoch -'PSDB. '
'PaeS de Andrade PMDB; Paulo Lustosa PMDB; Pimentel Gomes - PPS; Pinheiro Landim PMDB; Roberto Pessoa - PFL; Rommel Feijó - PSDB;
Ubiratan Aguiar - PSDB; VICente Arruda - PSDB.

Piauí
Ali Magalhães - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueim- PFl; Felipe Mendes - PPB; Heráclito Fortes
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- PFL; João Henrique - PMDB; Júlio Casar - PFL;
Mussa Demas - PFL; Paes Landim - PFL.
Rio Grande do Norte

Quinta-feira 16 10151

Augusto VIVeiros - PFL; Betinho Rosado - PFL;
Carlos Correia - PSDB; Cipriano Correia - PSDB;
Henrique Eduardo Alves - PMDB; Iberê Feneira PPB; Laire Rosado - PMDB; Ney Lopes- PFL

José Rocha - PFL, Leur Lomanto - PFl, Lu(s
Eduardo - PFL, Luiz Braga - PFL, Luiz Moreira PFL, Manoel Castro - PFL, Mário Negromonte PSDB, Pedro lrujo - PMDB, Prisco Viana - PPB,
Roberto Santos - PSDB, Roland Lavigne - PFL,
Sérgio Carneiro - PDT, Severiano Alves - PDT, Simara EIIery - PMDB, Ursicino Queiroz - PFL, Walter
- Pinheiro - PT.

Panúba

MatoGrouo

Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto
- PFL; Armando Abflio - PDMB; Efraim Morais PFL; Enivaldo Ribeiro - PPB; Gilvan Freire - PSB;
lvandro Cunha Uma - PMDB; José Aldemir - PMOB;
Ricardo Rique - PMOB; Wilson Braga - PSOB.

Antonio Joaquim - PSOB, Gilney Viana - PT,
Murilo Domingos - PTB, Pedro Henry - PSOB, Rodrigues - Palma - PTB, Rogério Silva - PFl, Teté
Bezerra - PMDB, Welinton Fagundes - PL

Pernambuco

Agnelo Queiroz - PCdoB, Augusto Carvalho PPS, Benedito Domingos - PPB, Chico Vigilante PT, Jofran Frejat - PPB, Osório Adriano - PFL, Wigberto Tartuce - PPB.

Antônio Geraldo - PFL; Eduardo Campos PSB; Femando Ferro - PT; Fernando Lyra - flSB;
Gonzaga Patriota - PSB; Humberto Costa -PT; Inocêncio Oliveira - PFL;
João Golaço - PSB; José Chaves - PMDB;
José Jorge - PFL; José Mendonça Bezerra - PFL;
José Múcio Monteiro - PFL.
Luiz Piauhylino - PSDB; Mendonça Filho PFL; Nilson Gibson - PSB; Osvaldo Coelho - PFL;
Pedro Conea - PPB; Salatiel Carvalho - PPB; Sérgio Guerra - PSB; Severino Cavalcanti - PPB; Silvio
Pessoa - PMDB; Wilson Campos - PSDB; WoIney
Queiroz - PDT.

Alagou
Albérico Cordeiro - PTB;Augusto Farias PFL; Benedito de Ura - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
José Costa- PSD; Moacyr Andrade - PPB; Talvane
Albuquerque - PFL.
SergIpe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco Fra~f8 PMN; Carlos Magno - PFL; José Teles - PPB; Marcelo Oéda - PT; Messias Gois - PFL; Pedro Valadares-PSB.

Bahia
Alcides Modesto - PT; AroIdo Gedraz - PFL;
Benito Gama - PFL; Claudio Cajado - PFL; C()lbert
Martins - PPS; Coriolano Sales - PDT; Domingos
Leonelli - PSB; Eraldo Tinoco - PFL; Eujácio Simões - PL; Félix Mendonça - PTB; GeddeI Vteira Lima
- PMDB; Haroldo Uma - PCdoB; Jairo Azi - PFL;
Jairo Carneiro - PFL;Jaques Wagner - PT; João
Leão - PSDB; Jorge Khoury - PFL; José Carlo!s Aleluia - PFL; José Lourenço - PFL;

DistrIto Federal

GoIú
Aldo Arantes - PcdoB, Barbosa Neto - PMDB,
Carlos Mendes - PMDB. Jovair Arantes - PSOB,lidia
Ouinan - PMOB, MaIconi - Perillo - PSDB, Maria Va!adio - PTB. Nair Xavier lobo - PMOB, OIdno Gonçalves - PMOB. Pedrinho Abrão - PTB, Pedro Canedo
- Pl, Pedro Wilson - PT. Roberto BaIesta - PPB, sandro Mabef- PMDB, Vilmar Rocha - PFL.
Mato G~ do SUl

Dilso Sperafico - PSDB, Flávio Derzi - PPB,

MarçaJ Filho - PSOB, Marilu Guimarães - PFl, Nelson Trad - PTB. saulo Queiroz - PFL
Gerais
Ademir Lucas - PSOB; Aécio Neves - PSOB;
Antônio do Valle - PMDB; AraceIy de Paula - PFL;
Annando Costa - PMDB; Bonifácio de Andrada PSOB; Carlos Malles - PFL; Carios Mosconi PSOB; Danilo de Castro - PSDB; Eduardo Barbosa
- PSOB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende PFL; Fernando Diniz - PMDB; Genésio Bernardino PMOB; Herculano Anghinetti - PPB; Hugo Rodrigues da Cunha - PFL; Ibrahim Abi-Ackel - PPB; Israel Pinheiro - PTB; Jaime Martins - PFL; João FassareUa - PT; João Magalhães - PMDB; José Rezende - PPB; Lael Varella - PFL; Leopoldo Bessone PTB; Márcio Reinaldo Moreira - PPB; Marcos Lima.
-: PMOB; Maria Elvira - PMDB; Maurício Campos PSOB; Mauro Lopes - PUDB; Neif Jabur - PMDB;
Nilmário Miranda - PT; Odelmo leão - PPB; Osmânio Pereira - PSOB; Paulo OeIgado - PT; Paulo
HesIander - PTB; Philemon Rodrigues - PTB; Ao-
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berto Brant - PSDB; Romel Anfzio - PPB; Ronaldo
Perim ~ PMDB: Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya - S.
Part. - SiIas Brasileiro - PMDB; Sílvio Abreu - PDT Tilden Santiago - PT; Vlttorio MedioU - PSDB; Wagner
do Nascimento - PPB; bire Rezende - PMDB.
Espírito santo
Adelson Salvador - PMDB; Etevalda Grassi de
Menezes - PMDB; João Coser - PT; Luiz Buaiz PL; Luiz Durão - PFL; Marcus Vicente - PSDB; NiIton Baiano -PPB; Rita Camata - PMDB; Roberto
VaJadão - PMDB.
Rio de Janeiro
Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral _ PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos _
PSDB; Álvaro Valle - PL; Arolde de Oliveira - PFL;
Ayrton Xerez - PSDB; Candinho Mattos - PSDB;
Carlos Alberto campista - PFL; Carlos Santana PT; Cidinha Campos - PDT; Eurico Miranda - PPB;
Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçalves PTB; Femando Lopes - PDT; Francisco Silva _
PPB; Itamar Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro - PPB;
Jandira Feghali - PCdoB; João Mendes - PPB; Jorge Wilson - PMDB; José Carlos Coutinho - PFL;
José Egydio - PFL; José Mauricio - PDT; Laprovita
Vieira - PPB; Laura Carneiro - PFL; Urna Netto _
PFL; Undberg Farias - PSTU; Marcia Cibilis VI8Il8 PDT; Marcio Fortes - PSDB; Milton Temer - PT;
Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco - PMDB; Nilton
Cerqueira - PSDB; Noel de Oliveira - PMDB; Osmar
Leitão - PPB; Roberto Campos - PPB; Ronaldo
zar Coelho - PSDB; Ronaldo Santos - PSDB; Rubem Medina - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão
Sessim - PPB; Vanessa Felippe - PFL.

ce-

Sio Paulo
Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto GoIdmann - PSDB; Aldo Rebelo - PCdoB;Almino Affonso - PSB; Aloysio Nunes Ferreira- PSOB; Antonio
Carlos Pannunzio - PSDB; Antonio Kandir - PSDB;
Arlindo Chinaglia - PT; Amaldo Faria de Sá- PPB;
Amaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - PPB; Carlos
Apolinário - PMDB; Carlos Nelson - PMDB; Celso
Russomanno - PPB; Corauci Sobrinho - PFL; Cunha Bueno - PPB; Cunha Uma - PPB; De VeJascoPRONA; Delfim Netto- PPB; Duilia Pisaneschi PTB; Edinho Araújo - PMDB;Eduardo Jorge - PT;
Fabio Feldmann- PSDB;Fausto Martello- PPB; Fernando Zuppo - POT; Franco Montora - PSDf; Hélio
Rosas - PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli PT; João Mellão Neto - PFL; João Paulo - PT; Jorge
Tadeu MudaIen - PPB; José Anibal- PSDB; José AugustoPPS;
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José Coirrbra- PTB; José de Abreu - PSDB; José
Genoi'IlO -PT; José Machado - PT; José Pinotti-PSB;
Jurandyr Paixão - PPB; Koyu lha - PSDB; Lamartine Posella-PPB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos
Santos - PFL; Luiz Eduardo Greenhalgh - PT; Luiz
Gushiken - PT; Maluly Netto -PFL; Marcelo Barbieri
- PMDB; Marta Suplicy - PT; Mauricio Najar - PFL;
Michel Temer - PMDB; Nelson Marquezelli - PTB;
Ricardo Izar - PPB; Robson Turna - PFL; Salvador
Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Teima de
Souza - PT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia - PPB; Vadão Gomes - PPB; Valdemar Costa
Neto - PL; Vicente Cascione - PTB; Wagner Rossi PMDB; Wagner Salustiano - PPB; Welson Gasparini
- PSDB; ZuJaiê Coba - PSDB.

Paraná
Abelardo Lupion - PFL; Afronso Camargo PFL; Antonio Ueno - PFL; Basílio VilJani - PSDB;
Chico da Princesa - PTB; Dilceu SperaflCO - PPB;
Djalma de Almeida Casar - PUDB; Fernando Ribas
carli - PPB; Flávio Ams - PSDB; Hermes Parcianello - PMDB; João Iensen - PPB; Luciano Pizzatto PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Maurfcio Requião PMDB; Max Rosenmann - PSDB; Moacir Micheletto
- PMDB; Nedson Micheleti - PT; Nelson Meurer PPB; Odílio Baldinotti - PSDB; Padre Roque - PT;
Paulo Bernardo - PT; Paulo Cordeiro .- PFL; Reinhold Stephanes - PFL; Renato Johnsson - PSDB;
Ricardo Barros - PPB; Ricardo GomycJe - PCdoB;
VaIdomiro Meger - PFL; Werner Wanderer - PFL.

santa catarina
Dércio Knop - PDT; Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB; Biehl - PPB; João Matos PMDB; João PizzoJatti - PPB; José Carlos Vieira PFL; Mário Cavallazzi - PPB; Milton Mendes - PT;
Nauto de Conto - PMDB; Paulo Bauer - PFL; Paulo
Bornhausen - PFL; Paulo Gouvêa - PFL; Serafim
Venzon - PDT; Valdir CoIatto - PMDB; Vânio dos
santos - PT
Rio Grande do SUl
Adão Pretto - PT; Adroald Streck - PSDB;
Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - PDT; Arlindo
Vargas - PTB; Augusto Nardes - PPB; Carlos Cardinal - PDT; Darcfsio Perondi - PMDB; ~nio Bacci PDT; Esther Grossi - PT; Ezidio Pinheiro - PSDB;
Fetter Júnior - PPB; Germano Rigotto - PMDB; Jair
Soares - PPB; Jarbas Lima - PPB; Luiz Mainardi PT; Matheus Schmidt - PDT; Mendes Ribeiro Filho PMDB; Miguel Rossetto - PT; Nelson Marchezan PSDB; Nelson Proença - PMDB; Odacir Klein PMDB; Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo Paim - PT;
Paulo Ritzel - PMDB; Renan Kurtz - PDT; Telmo
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Kirst - PPB; Valdeci Oliveira - PT; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Cignachi - PMDB; Veda Crusius
- PSDB
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
face do resultado, perde o mandato o Sr. Deputado
Sérgio Naya
Por esta razão, faço a leitura da Resolução que
declara a perda do mandato do Sr. Deputado Sérgio
Naya:

RESOLUçAo N.- 25, DE 1998

Declara a perda de mandato do l;e.
nhor Deputado Sérgio Augusto Naya.
Faço saber que a Câmara dos Deputados
aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1.2 Fica declarada a perda de mandato do
Deputado Sérgio Naya, nos termos dos ats. 55, inciso 11, da Constituição Federal, 240 inciso 11, caput e
inciso 111, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Art. 2.2 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1991J. Michel Temer, Presidente.
Irá, portanto, à publicação, em suplemento a
este Diário.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Apresentaçio de Proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresentar poderão fazê-Io.
APRESENTAM PROPOS/ÇÓES OS SENHORES:

NILSON GIBSON - 1nd"lCBÇão ao Poder ExE!CUtivo de apresentação de projeto de lei dispondo s0bre o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) em
benefício dos trabalhadores da orta marítima.
EDINHO ARAÚJO - Projeto de lei que acrescenta dispositivo ao art. 51 da Lei n.2 8.078, de
1990, elevando novas modalidades de cláusulas
abusivas.
VIC PIRES FRANCO - Projeto de lei que dispõe sobre proibição da fabricação e comercialização
no território nacional, de embalagem para tintas em
recipiente fechado provido de dispositivo capaz de
emitir spray.
JOSÉ ALDEMIR - Indicação ao Poder Executivo de enquadramento dos agentes de saúde prestadores e serviço sob contratação temporária, no Ministério da Saúde.
JOVAIR ARANTES - Requerimento ao PIJ'esidente da Câmara dos Deputados de retirada do Recurso n. 2 192, de 1997, contra apreciação conclusiva
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da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, sobre Projeto de Lei n.2 4.556, de 1994.
JAQUES WAGNER - Requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados de criação de Comissão Extema para acompanhar o empreendimento do Complexo Uranífero Mínero-Industrial de Lag08 ReaL Estado da Bahia.
MARCELO DÉDA E OUTROS - Requerimento
ao Presidente da Câmara dos Deputados de realização de Comissão Geral da Casa, dia 6 de maio de
1998, a partir das 10 horas, para discussão da crise
das universidades públicas no País.
DÉRCIO KNOP - Projeto de lei que altera os
§§ 1.2 e 52 do art. 43 da lei n.2 8.078, de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras
providências.
CIDINHA CAMPOS - Requerimento de informações ao Ministério da Previdência e Assistência
Social sobre seqüestro de bens.
Reiteração do pleito contido no Requerimento de
Infonnaçães n.2 3.039, de 1997, fonnulado ao Ministério da PI9Vidência e Assistência Social, quanto à situação de bens de fraudadores da Previdência. Social, sua
administração e valor dos respectivos aluguéis.
MIGUEL ROSSerrO - Requerimento de informações ao Ministério da Aeronáutica sobre o plano
de carreira para Cabos.
- Projeto de l6i (JJe acrescenta dispositivos à Lei
nlZ 8.666, de 1993, exigindo que se i1cIua em registro específico a Internet home p8SJ8 contendo dados sobre
avisos de licitações e dos contJalos daí decorrentes.
Requerimento de infonnações ao Ministério da
Fazenda, por intermédio do Banco do Brasil, sobre o
acerto financeiro relativo à privatização da Cia. Aços
Especiais labira (ACESrrA) e INSS (dívida entre 1984
e 1966, antecipação de recursos para pagamento de
benefícios da Previdência Social junto à instituição).
NEIF JABUR - Indicação ao Ministério da Indústria do Comércio e do Turismo de reconhecimento do valor turístico do Projeto conhecido como
8Monte das Oliveiras", no Município de Alpinópolis,
Estado de Minas Gerais.
MAX ROSENMANN - Projeto de lei que dispõe
sobre mensagens de prevenção da Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida - AIDS -, em preservativos e absorventes higiênicos.
EMfuo ASSMAR - Projeto de lei que altera a
Lei n2 9.099, de 1995 - Lei dos Juizados Cíveis e
Criminais -, nos artigos que menciona.
WERNER WANDERER - Indicação ao Poder
Executivo de adoção de providências relativas à doação dos imóveis que menciona, de propriedade do
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DNER ao Município de Matelândia. Estado do Paraná.
HERMES PARCIANELLO - Requerimento de
informações ao Ministério das Comunicações sobre
as ligações mensais do serviço Disque 900, em todo
o Estado do Paraná.
Indicação ao Poder Executivo de inclusão de
recursos no Orçamento Geral da União de 1999,
para afastamento da BR-272, trecho Goio-Elê-lporã,
no Estado do Paraná.
CORIOLANO SALES - Indicação ao Poder
Executivo de criação de frentes de serviços nas regiões atingidas pela seca.
INÁCIO ARRUDA E ALDO REBELO - Requerimento de informações ao Ministério das Relações
Exteriores sobre as medidas adotadas em conseqüência das declarações do Gan. Patrick Hughes, chefe do
órgão central de infonnações das F01Ç8S Armadas dos
Estados Unidos da América, que defendeu publicamente a intervenção militar na Amazônia.
INDICAÇÃO N!l1.228, DE 1998
(Do Dep. Nilson Gibson - PSB - PE)
SolIcita encaminhM\ento de indicação 110 Poder executivos no sentido de
que ..,. apresentado Profeta de lei que
disp6e sobre o Fundo de Amparo 110 Trabalhador(FAT) em benefício aos trabalhadores da orla marftima.
Senhor Presidente,

Os tennos do art. 113, § 19 , do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência encaminhamento de indicação ao Poder Executivo, sugerindo apresentação
de projeto de lei, visando a beneficiar aos trabalhadores da ois marítima que têm pendências judiciais trabalhistas relativas ao ~ indenizado dos registros profissionais dos trabalhadores portuários awlsos.
A proposição poderia ser nos seguintes tennos:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 As indenizações estabelecidas, nos arts.
58 e 59 da Lei nO- 8.630, de 25 de fevereiro de 1993,
com a indisponibilidade de FITP - Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário avulso, serão provi-

das com recursos do FAT - Fundo de Amparo ao TrabaIhador, criado pela. Lei rfl 7.998 de 11 de janeiro de
1000, liquidando as sentenças judiciais transitadas em
julgado que reconheçam o direito dos obreiros à citada

indenização, bem como as conciliações judiciais firmadas até a presente data entre aqueles obreiros e os Óf~l8ÕS Gesfores de Mão-de-Obra - OGMO.

§ 111 O Banco do Brasil ,s.A., a quem incumbirá
a realização dos pSgàmeriíos; remeterá' à entidade
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respom,~,,'6j pa~ ~sí:ão financeira cto::FAT relaÇão
dos f&Ju~)v~m~gui(};B; d~ C8lncelamento de registro remetidos pelos Órgãos Gestores, na forma da Portaria Interministerial nll 618, de 25 de novembro de
1994, referindo os atos judiciais respectivos, informando, outrossim, o respectivo valor das indenizaçães, no prazo de até 10(dez) dias, a contar do recebimento dos aludidos documentos.
§ 2Il O Gestor Financeiro do FAT procederá à
transferência dos valores correspondentes às indenizaçóes ao Banco do Brasil S.A., no prazo de até
10(dez) dias, a contar do recebimento das informações a que ahJde o parágarfo anterior.
§ 3l! Disponíveis os recursos, o Banco do Brasil
S.A., levará a efeito o pagamento das indenizações
no prazo máximo de 5(cinco) dias.
Art. ~ Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. ~ Revogam-se as disposições em contrário.

Justificaçio
Pretende este projeto de lei liquidar pendências
judiciais traba1histas, retativas ao cancelamento indenizado dos registros profissionais dos trabalhadores portuários avulsos.
Os trabalhadores portuários avulsos vinculados
às entidades remetentes fazem jus ao cancelamento
indenizado de seus registros profissionais, conforme
dispõem os arts. 58 e seguintes da Lei nll 8.630193
(Lei de Modemização dos Portos). Para tanto, firmaram com as entida~ patronais, Órgãos Gestores
de Mão-de-Obras do Trabalho Portuário Avulso
(OGMOlAecife, OGMO/SUAPE) inúmeras conciliações judiciais perante a justiça do Trabalho (TRT R), a partir de inúmeras sentenças, transitadas
em julgado, que declaram o direito dos obreiros portuários à indenização pelo desligamento voluntário
das atividades nos portos.
Ocorre que o Banco do Brasil S.A., -gestor" do
Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário
Avulso - FITP, provedor das indenizaçães(art. 67,§
32), não vem realizando seu mister legal de pagar as
aludidas indenizações, declarando a indisponibilidade de recursos do FITP, contrariando o que ilformam
os empresários responsáveis pelos recolhimentos respectivos (art. 61 e seguintes do Diploma em tela).
Vislumbra-se, contudo, solução legal para dar
efICácia à Norma em comento, a partir dos recursos
do FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador, instituído pela Lei rfl7.998I90, que expressamente, no seu
art. 10 estabelece que, além de custear o Programa
do Seguro-Desemprego e o Abono Salarial, destinase ao "financiamento de programas de desenvolvi-

e-
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mento econômico-, onde se inclui a reforma portuáriSl, implementada pela Lei nll 8.630190, que prevê o
-enxugamento- do contigente de trabalhadores IIlOS
portos, a partir do aludido desligamento indenizado,
o que, obviamente, também, implicará a geração de
novos postos de trabalho, com o desligamento voluntário dos obreiros avulsos.
É de se ter destacada, outrossim. na mesma linha, a existência de recursos no BNDES, provenientes das mesmas fontes de custeio do FAT, recolhidos por força do § 111, do art. 239, da CFI88.
Impossível cogitar-se de desenvolvimento ec0nômico sem a otimização dos serviços portuários
pretendida pela lei em exame, onde o redimensionamento da mão-de-obra é fator axial.
De outro lado, como dar consistência à Política
de Privatizaçõ&s implementada pelo Governo, que
também envolve o estratégico setor portuário, subliltindo tal volume de pendências trabalhistas?
O FAT, bem como os referidos recolhimentos
ao BNDES, são, hoje, notoriamente, fontes superavitárias de recursos e o presente pleito se investe de
total legitimidade, sem fugir à -mensagem legar contida nas respectivas normas instituidoras, dinheiro
wlnerável a investidas estranhas à sua destinação
originária, restando a presente demanda inteiramente hannonizada com os objetivos de modernização
portuária e geração de empregos encarnpados pelo
Governo. bem como com as próprias políticas traçadas pelo Codefat.
Queremos destacar, por fim, que a presente
proposição resultou de sugestão dos Sindicatos dos
Estivadores, Sindicato dos Vigias Portuários, Sindicato dos Trabalhadores em Serviço de Bloco e Sindicato dos Arrumadores Portuários.
Sala das Sessões, 14 de abril de 1998. - Deputado Nilson Gibson (PSB - PElo
Requerimento de informações ao Ministéoo do
Exército e ao Estado-Maior das Forças Armadas sobre as medidas adotadas em conseqüências das declarações do Gen. Patrick Hughes, chefe do órgão
central de informações das Forças Armadas dos Estados Unidos da América, que defendeu publicamente a intervenção militar na Amazônia.
LUtZ FERNANDO - Indicação à Presidência da
República de mediação brasileira para soIuçãc) da
atual crise pofítica no Paraguai e imediata aplicação
das cláusulas de salvaguarda da democracia nos Países-Membros, constantes dos tratados constitutivos do
Mercosul e da OEA.

PROJETO DE LEI ... 4.399, DE 1998
(Do Sr. Edinho Araújo)
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Acrescenta dispositivos ao art. 51
da Lei nl 8.078, de 11 de setembro de
1990, eIencando novas modalidades de
cláusulas abusivas.
Art. 1II Ficam acrescentados os seguintes inci80S ao art. 51 da Lei 11 8.078. de 11 de setembro de
1990:

-XVII - estabeleçam prazos de carência na prestação ou fornecimento de serviços, em caso de impontualidade das prestações ou mensalidades;
XVIlt - imponham, em caso de impontualidade, interrupção de serviço, sem aviso
prévio;
XIX - não restabeleçam integralmente
os direitos do consumidor a partir da purgação de mora;
XX - impeçam o consumidor de se beneficiar do evento, CQflStante de tenno de
garantia contratual, que lhe seja mais favorável;
XXI - estabeleçam a perda total ou
desproporcional das prestações pagas pelo
consumidor em benefício do credor, que, em
razão de desistência ou inadimplemento,
pleitear a resilição ou resolução do contrato,
ressalvada a cobrança judicial de perdas e
danos comprovadamente sofridos;
XXII - estabeleçam sanções em caso
de atraso ou descumprimento da obrigação
somente em desfavor do consumidor;
XXIII - estabeleçam cumulativamente
a cobrança de comissão de permanência e
correção monetária;
XXIV - elejam foro para dirimir conflitos decorrentes de relações de consumo diverso daquele onde reside o consumidor;
XXV - obriguem o consumidor ao pagamento de honorários advocatrcios sem
que haja ajuizamento de ação correspondente;
XXVI - impeçam, retrinjam ou afastem
a aplicação das normas do código de defesa
do consumidor nos conflitos decorrentes de
contratos de transporte aéreo;
XXVII - atribuam ao fornecedor o p0der de escolha entre múltiplos índices de
reajuste, entre os admitidos legalmente;
XXVItt - permitam o fornecedor emitir
títulos de créditos em branco ou livremente
circuláveis por meio de endosso na repre-

10156 Quinta-feira 16

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Abril de 1998

sentação de toda e qualquer obrigação assumida pelo consumidor;
XXIX - estabeleçam a devolução de
prestações pagas, sem que os valores sejam corrigidos monetariamente;
-

Sala das Sessões, 5 de abril de 1998. - Deputado Edinho Araújo.

XXX - imponham limite ao tempo de
internação hospitalar, que não é prescrito
pelo médico.Art. 2IZ Esta lei entra em vigor na data, de sua
publicação.
Art. :Jl Revogam-se as disposições em contrário.

DIspõe sobre proibiçio da fabricaçio e comercalizaçio, em todo o territ6rio nacioMI, de embalagem para tintas
em recipiente fechado, provido do dispositivo C8pU de emitir spray.

Justificaçio
O novo elenco de cláusulas abusivas, acima
proposto, consta da Portaria nR 4, de 13 de março de
1998, da Secretaria de Direito Econômico do Ministéria da Justiça (DOU, 16-3-98, Seção I, p. 10), tendo por base as decisões terminativas dos diversos
Procon e Ministérios Públicos, bem como a jurisprudência de nossos tribunais.
Somos da opinião de que o Executivo, para
concretização de polftica pública com o escopo de
promover a defesa do consumidor, em atendimento ao disposto no art. 5°, XXXII, da Constituição
Federal, pode, por meio de seus órgãos, editar normas de proteção ao consumidor (a propósito, vide lição de Fábio Konder Comparato, - A proteção ao
consumidor na Constituição brasileira de 1988-, In
Revista de Direito Mercantil, vol 80 (1990), pp.
66175, à p. 74).
No entanto, alguns podem pretender questionar o poder da administração pública de editar normativos, complementando o rol de cláusulas abusivas previsto em lei.
Para evitar que a tutela do consumidor fique
prejudicada por questões formais, apesentamos o
presente projeto, para que o novo elenco de cláusula abusivas venha a ser expressamente previsto no
código de Defesa do Consumidor.
Quanto ao mérito, além da nova relação representar o entendimento dos Procon, Ministérios Públicos e Tribunais, representa uma efetiva tutela do
consumidor, muitas vezes vulnerável diante de fornecedores poderosos que lhe impõem contratos de
adesão com cláusulas abusivas.
Em especial, as hipóteses acima previstas vêm
proteger o consumidor de diversas práticas até então usuais por parte de empresa de planos de saúde, de consórcios, bancos e financeiras, entre outros.
Por isso, a aprovação do presente projeto representará um grande avanço na afirmação dos direitos do consumidor em nosso País.

PROJETO DE LEI NR 4.400, DE 1998
(00 Sr. Vic Pires Franco)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficam proibidas a fabricação e a comercialização em todo o território nacional, de embaIagem para tintas em recipiente fechado provido de
dispositivo capaz de emitir spray.
Art. 2IZ Esta lei entra em vigor em 180 (cento e
oitenta) dias após a sua publicação.
Art. :Jl Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Embora sejam tidas como evolução no campo
da embalagem de diversos produtos, as latas de
spray~ ou outro material correlato com dispositivo
para emitir spray, são hoje uma dor de cabeça para
diversos segmentos da sociedade organizada.
Além de conterem certo perigo, principalmente
para as crianças uma vez que se tomam explosivas
quando submetidas à fogo intenso, estes tipos de
embalagem foram fator detenninante o surgimento
da grafitagem, uma das mais repugnantes atividades
marginais hoje existentes não só na Brasil, mas em
todo o mundo.
Todas as nossas cidades, sem nenhuma exceção, estão emporcalhadas por desenhos de grafiteiros, cuja distração predileta é sujar aquilo que está
limpo e bem cuidado, não se importando se são prédios públicos, monumentos históricos, ou mesmo
uma simples parede de um particular.
Fiscalização e repressão sobre os grafiteiros já
se mostraram sem efeito pois a cada dia surgem n0vos grupos voltados para sujar o que lhes é alheio,
sob o signo de viver se uma aventura e deixar a sua
marca para ser admirada pela ousadia e coragem.
Entendo que a forma mis simples de se resolver este problema generalizado está na proibição da
fabricação e da comercialização de embalagens, notadamente de tintas que possam emitir spray.
Lembro-me de que antes delas existirem não
Unhamos este tipo de problema e creio que a atividade dos profissionais da pintura em nada será afetada
pela medida, uma vez que os mesmos, para produzir
spray em seus trabalhos utilizam-se de compresso-
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res próprios. Grafiteiro com compressor seria inadmissivel e complicaria em muito qualquer tipo de pichação.
Pequenos trabalhos caseiros poderiam ser Elfetados pela proibição. Entretanto, creio, também, que
a relação custo benefício vale à pena e que a medida. serâ entendida por toda a sociedade em geral,
que já não agüenta mais a sujeira, a poluição visual
e o desrespeito produzido pelos grafites em spray.
Espero contar com aceitação desta Casa.
Sala de Sessões, 15 de abril de 1998. - Deputado V"IC Pires franco.

INDICAÇÃO tf! 1.229, DE 1988
(00 Sr. José Aldemir)
Sugere ao Poder executivo o enqjuadramento dos Agentes de saúde (tlue

prestam Ml'Viço sob contrataçio temporária no Ministério da S8úde.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
O Serviço Público Federal possu~ atualmente,
na Administração Direta, centenas de servidores
classificados profissionalmente como Agentes de
Saúde, vinculados indiretamente ao Ministério da
Saúde, que prestam serviços em todos os Estados
brasileiros sob a precária fónnula de Contratação
Temporária.
Trata-se, Sr. Presidnte, de uma classe que
presta, com recursos derivados de repasses do Govemo Federal aos estados e municípios, relevantes
serviço às comunidaes nos mais distantes rincões
deste País, submetidas às piores condições de trabalho e aos mais rigorosos meios de comunicação
terrestre, expondo-se diariamente às doenças, às intamparies e a prolongados honirios de expediente
sobre morros, florestas, rios e regiões insalubres e
inóspitas.
Muitos desses precários funcionários já estão
prestando serviço há mais de quatro anos, sem definições de ordem técnica que lhes possam assegurar
a estabilidade,· a garantia do emprego e a segurança
de que não serão vitimas de demissões arbitrárias
por questões exclusivamente políticas, como invariavelmente ocorre nos pequenos municípios polarizado por interesses menores de grupos que se locupletam no poder.
Contra a visão generalizada de que o serviço
público é ineficiente, os Agentes de Saúde formam
uma classe que há muito vem prestando serviços
essenciais de saúde para uma significativa parcela
das comunidades mais carentes, valorizando e quali-
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ficando a Administração Pública, fazendo jus o seu
enquadramento.
Diante desses argumentos, solicitamos o enquadramento no -.aerviço público dos Agentes de
Saúde que prestam serviços qualificados aos brasiIeiros que mais necessitam de assistência médica,
estejam onde estiverem, senefo ou não portadores
de qualquer tipo de patologia desde virótica à infectoeontagiosa.
Certo ~ boa acolhida desta indicação, diante
do espírito humanitário que preside as ações de
Vossa Excetência, esperamos o atendimento do pleito em favor dessa merecida classe funcional.
Atenciosamente, - Dep. José Aldemir PMDBlPB.
REQUERIMENTO
(00 Sr. José Aldemir)
Requer o encaminhamento de indicaçio ao ExlOt Sr. Presidente da República sugerindo o enquadramento dos
Agentes de saúde que prestam serviço
temporário.
Nos tennos do art. 113, inciso I e § 1Q do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados. requeiro a
V. ex- seja enviada ao ~ Sr. Presidente da República a indicação em separado, sugerindo o enquadramento dos Agentes de Saúde que prestam indiretamente se~ no Minist1rio da Saúde, na forma de
contratação temporária. •
Trata-se. Sr. Presidente, de uma classe que
presta relevantes serviços às comunidades nos mais
distantes rincões deste País, submetida às piores
condições de trabalho e aos mais rigorosos meios
de comunicação terrestre, expondo-se diariamente
às doenças, às intempéries e a prolongados horários
de expediente.
Safa das Sessões, 26 de março de 1998, Dep. Joú Aldemir - PMDBlPB.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Jovair Arantes)

SoIiciIa a 11IIII11da do Reclno rfi 192J97.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos tennos do §
2R do art. 104 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados a retirada do Recurso n2 192/97, contra a
aPreciação conclusiva da Comissão de Constituição,
Justiça e de Redação sobre o PL nlr 4.556/94.
Sala das sessões, de janeiro de 1998. - Deputado Jovalr Arantes.
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REQUERIMENTO 1ft ,DE 1998
(Do senhor Jaques Wagner)

Solicito a criaçio de Comissão Externa para acompanhar o empreendin1ento do Complexo Uranífero Mínero-lndustrial de lagoa Real- Bahia.
senhor Presidente,
Com base no art. 117, inciso I, do Regimento
Intemo da Câmara dos Deputados, requeiro a V.
a constituição de Comissão Externa com o objetivo
de acompanhar a situação do Processo de Licenciamento da Mineração de Urânio de Caetité - Bahia.

ex-

Justificação

O Complexo Uranífero Mínero-Industrial de lagoa Real, em Caetité - BA, visa a realizar a~idades
de pesquisa, lavra e beneficiamento de minéno'J nucleares, desenvoMdas pelas Indústrias Nucleares do
Brasil S.A. (INB). Dentre os objetivos expostos pe~a
INB consta a produção de concentrado de urâmo
nat~ral sob a forma de Diuranato de Amônio (DUA),
produt~ usado como matéria-prima para a produção
de combustível para usinas nucleares.
Com a decisão do Govemo Federal de concluir
as obras da Usina Nuclear de Angra 11 está ampliando-se a demanda por energia nuclear no Brasil. Segundo estudos, a implantação de Angra 11 implicará
a necessidade de 680 toneladas de U30s somente
na primeira etapa. Necessitando a partir daí dE! 290
toneladas para cada recarga. Estabeleceu-se SI produção de 300Nano como suficiente para a demanda
doméstica. As reservas de lagoa Real, exclusivamente de urânio, encontra-se em depósitos que serão explorados modularrnente.
Como notamos na exposição do EIAlFUMA,
Relatório de Impacto Ambiental, estará trabalhandose com material nuclear e com quantidades e dimensões que podem causar problemas gravíssimos.
São inúmeras as conseqüências que podem advir da
condução inadequada desse processo.
O Ibama concedeu uma Licença Prévia do empreendimento com 28 condicionantes. O CEPRAM Conselho Estadual de Meio Ambiente concedeu uma
Licença de Localização com 37 condicionantes. Para
ambas as licenças, as condicionantes precisam ser
cumpridas para a obtenção da Licença de Implantação do empreendimento.
A INB ainda não obteve a Licença de Implantação, o que impede a assinatura do contrato para a
construção da usina. Todavia, já está anun~iado
pela imprensa, jomal A Tarde de 5-2-98, a assinatura e previsão de início das obras e somente poucos
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condicionantes foram atendidos de fonna satisfatória. Segundo laudo do lbama, somente poucos condicionamentos foram atendidos de forma satisfatória
Comenta-se que a INB já está pagando multa ao consórcio contratado em função de atraso no cumprimento
do calendário inicialmente previsto. Corno trata-se de
recursos públicos, isso já seria um importante motivo
para investigação. Mas, além desse, muitos são os
pontos a serem questionados e acompanhados.
Em função dos altos riscos à saúde, conseqüência de todas as atividades que envolvem material radioativo, somado ao descaso do Governo para com o
trato adequado para esse ~ de atividade, há necessi-dada de fiscaização in loco por parte desse Parlamento. Ainda guan:tamos na memória, e muitas são as vítimas que até hoje sofrem com o acidente ocooido devido ao vazamento do Césio 137 em Goiânia.
O relatório anual da INB, de 1996, traz a seguinte
afirmação: "O projeto básico da mina de lagoa
ReavCaetité foi concluído também em 1996, indicando
uma lavra a céu aberto na jazida da Cachoeira (anomalia 13). Esta anomalia com teor médio de 3.000
ppm produzirá, anualmente, 300 toneladas de ~rânio,
por um período de 15 anos. Gradualmente .serao exploradas outras anomalias, em um total estimado em
33, propiciando um potencial de 100 mH toneIa~ de
concentrado de urânio. Essas reservas são suficientes
para operação de dez reatores do tipo Angra 11 por
toda a vida útif do empreendimento (30 anos)-.
Fica evidente nesse relatório, que a intenção
da INB é atingir uma produção maior do que a necessidade de consumo interno, sobrando concentrado de urânio. A preocupação aumenta, pois qual
será o destino desse urânio excedente. São inúmeros tristes casos de desastre e de falta de solução
para o lixo atômico excedente no planeta
Frente ao exposto, nos termos deste requerimento esperamos contar com a aprovação de Comissão Externa para acompanhar a implantação do
Complexo Uranífero Mfnero-Industrial de lagoa
Real, de forma que se possa assegurar a absoluta
segurança dos cidadãos e do meio ambiente, garantindo-se a execução de todos os vinte programas envolvendo os meios físico, biológico e antrópico.
Sala das Sessões, 15 de abril de 1998. - Jaquo Wagner, Deputado Federal- PTIBA.
REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos
do art. 91, inciso I, do Regimento Interno, a realização de Comissão Geral desta Casa no dia 6 de maio
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de 1998, a partir das 10 horas, para a discussão da
crise das universidades públicas no País.
Sala das Sessões, 14 de abril de 1998. - (Ilegível) - PT - Ivan Valente - Rita Camata - Inoc6ncio Oliveira - Odelmo Leão - Roberto Santos Maluly Netto - Veda Crusius - Paulo Heslander.

PROJETO DE LEI Nl4.401. DE 1998
(Do Sr. Dércio Knop)
Altera os §I 11 • SI do m. 43 da Lei
fi'. 8.078, de 11 de setembro de 199o, que
-DIspõe sobre a proteçio do consumidor
• dá outras providincias-.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Os §§ 111 e 511 do art. 43 da Lei nll 8.078,
de 11 de setembro de 1990, passam a Viger com a
seguinte redação:

-Art. 43
.
§ 111 Os cadastros mantido por Sistemas de Proteção ao Crédito e órgãos similares que contenham dado de consumidores
somente poderão receber informações negativas, evidenciando as inadimplências destes,
quando forem decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, sempre buscando resguardar os direitos e garantias individuais do consumidor e preservando obrigatoriamente as seguintes características:
I - objetividade;
11 - clareza;
111- veracidade;
IV - linguagem de fácif compreensão.
§ 2lI
..
§ 311
..
§ 411
..
§ SlI Decorrida a prescrição de 3 (três)
anos relativa à cobrança de débitos do
consumidor, não serão fornecidas, pelos
respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito e órgãos similares, quaisquer infonnaçóes dele que possam lhe impedir ou dificultar
novo acesso ao credito junto a fomecedores.Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3l' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificaçio
Nossa proposição vem corrigir uma grave falha
do nosso Código de Defesa do Consumidor (COC)
que deixou os consumidores desamparados e entregues aos abusos dos diversos órgãos de proteção
ao crédito neste País, conhecidos como SPC, CPC,
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SCI, Serasa, dentre outas denominações. Tais empresas, em flagrante desrespeito ao art. 42 do próprio COC' se utilizam de informações precárias a
respeito do consumidor, com a única finalidade de
submetê-Io a constrangimento ou ameaçá-lo de nagativação junto ao comércio, forçando, dessa fonna,
o pagamento de alguma dívida que sequer fora discutida amigavelmente ou mesmo na esfera do Poder
Judiciário.
Ocorre que, na maioria das vezes, o procedimento ilegal e reprovável destas empresas de -proteção ao crédito- também se torna absolutamente inconstitucional, vez que fere os direitos e as garantias
individuais do consumidor, confonne dispõe o art. 511
da Constituição Federal. Do mesmo modo, o coe,
em seu art. 43, § 111, define atualmente um período
não superior a cinco anos para que estes cadastros
possam manter infonnações negativas do consumidor.
Ora, não se pode pennitir a dilatação deste prazo tal
como está determinado na atual redação do parágrafo
citado, porque, conforme já foi dito, não se verifICa
hoje qualquer critério ou maior seriedade no registro
de infonnação negativa que deva ser arquivada s0bre o consumidor presumivelmente inadimplente.
A vinculação da inadimplência a uma sentença
judicial transitada em julgado vem restabelecer o
equilibrio saudável que deve exisflf nas relações c0merciais entre o consumidor e seus fórnecedores. Doravante de acordo com os tennos de nossa proposição, não mais será permitido o registro de infonnaçães precárias acerca do consumidor, que, em muitas
situações, vem sendo prejudicado por uma infonnação errônea, cuja procedência, às vezes, decorre de
um legítimo mais complexo com seu fomecedor.
Hoje, a simples dewIução de um cheque por qualquer
causa - e nem S9f1l"'8 por falta de fundos - já se
constitui em motivação para que estes serviços de pr0teção ao crédito possam negativar o consumidor,
acarretando-lhe sérios danos morais e materiais.
Entendemos que a determinação legal de não
se expor o consumidor inadimplente ã ridículo ou
submetê-Io a qualquer tipo de constrangimento deve
ser definitivamente reforçada nas disposições do art.
43 do COC (Lei nll 8.078190), incorporando-se à
atuaJ redação os termos que ora apresentamos.
Pela urgência e relevância da matéria que tratamos em nossa proposição, considerando-se a assustadora elevação dos índices de inadimplência
pelo Brasil afora, temos a convicção de que contaremos com a devida atenção e criteriosa análise de
nossos ilustres Pares.
Sala das Sessões, 15 de abril de 1998. - Deputado Dércio Knop.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 3.317, DE 1998
Requer informações sobre seqüestro
de bens.

Autora: Deputado Cidinha Campos
Destinatário: Exmo. Sr. Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social
Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo
presente, nos termos do art. 50, § 22 da Constituição
Federal e do art. 115, inciso I do Regimento Interno,
requerer as seguintes informações:
1) Qual a situação atual de todos os imóveis
pertencentes às pessoas abaixo relacionadas, em
relação aos sequestras de bens decretados por Varas Federais e Justiça Estadual- RJ?
2) Quais destas pessoas respondem a processos
em Varas Federais, infonnando ainda o ~ da ação e
o atual estágio em que se encontram os processos?
-

Lexandre José Adriano;
Armando Avelino Bezerra;
Aroldo Niskier;
Carlos Alberto de Oliveira Pereira;
Carlos Alberto Mello dos Santos;
Celso FoIy;
Cláudia Caetano Bolças;
Fábio Cândido de Souza;
Francisco Honorio Campelo;
Gilberto Anchieta;
Élio Ribeiro de Souza;
Ismael Monteiro da Silva;
João Carlos Cantanhede Lopes Cardoso (falecido);
Jorgina Maria de Freitas Fernandes;
José Arnaldo Rossi;
José Azevedo Magalhães;
José Luiz Fernandes Molina;
Leda de Souza Fonseca;
Lúcia de Fátima Pisani;
Luís Mendes Filho;
Marcilio Gomes da Silva;
Márcio Correa de Castro;
Marli Alves de Souza Reis;
Max Rodrigues Lemos;
Maximiniana Rebelo Ferreira;
Nelson Simões Barbosa;
Nestor José do Nascimento;
OlegaOO Campos de Oliveira;
Raimundo Unhares Araújo;
Reinaldo Lacerda de Souza Gayoso;
Rene Manoel da Silva Gomes;
Roberto Cardoso Pontes de Miranda;
Robson Coelho de Araújo;

-
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Sérgio Jardim de Bulhões Sayão (falecido);
Sérgio Pereira Cardoso;
Taina de Souza Coelho;
Wallace Ribeiro L~al;
Walter dos Santos Oliveira;
Walter José da Costa;
Walter Simões;
Wilson Ferreira;

Sala das Sessões, 15 de abril de 1998. - Cidinha campos, Deputada Federal.
REQUERIMENTO
Reitero a Vossa Excelência, resposta ao requerimento de Informações nR 3.039, de 1997, visto
que a documentação encaminhada pelo então Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social
encontra-se incompleta.
Em Resposta ao Requerinento de Informações
nll 3.039197 de minha autoria, o então Ministro da Prevdência relacionou a atual situação em que se enc0ntram os imóveis dos fraudadoles da Previdência S0cial, sequestrados na tv;ã.o Penal 4/91, deixando de se
referir a todos os imóveis relacionados no DiárIo 0ficiai de 15 de abril de 1993. (Documento anexo).
Referida situação, a par de se caracterizar
como flagrante desrespeito não só a minha pessoa,
representante dopava do Rio de Janeiro, corno à
própria instituição da qual faço parte, a Câmara dos
Deputados, constitui-se e"1.crime de responsabilidade previsto no § 2° do art. !ia da Constituição Federal, já que o mesmo se recusa a prestar todas as informações pretendidas, verbis:
Art. 50
.

§ ~ As Mesas da Câmara dos Deputados e do
senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos
de informação a Ministros de Estado ou a qualquer
das pessoas I9feridas no c.put deste artigo, Importarr
do em crime de responsabilidade a recua, ou o
nio-atendimento no pruo de trinta dias, bem como
a pnt8tIIç:io de i ~..... (grifo nosso).
Em face do exposto, requeiro:
1) A atual situação de todos os imóveis de propriedade dos fraudadores da Previdência Social
constantes do Diário Oficial anexo, de 15 de abril
de 1993, bem corno os constantes no documento
anteriormente fornecido j)elo INSS, intitulado: Bens
seqüestrados através da Ação Penal 4191-,' donforme lista abaixo:
Nestor JoH do Nascimento:
- Avenida Presidente Costa e Silva, Lote 19 - Quadra98
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- Rua Maximiano Fidelis, Lote 10 - Quadra 98 - Saquarema - Rio de Janeiro
- Rua Enalda Cravo Peixoto, n!Z 675, ap 701
- Rua Enalda Cravo Peixoto, n!Z 15, ap 501
- Estrada Sepetiba, 1/2 Lote - Lote 01
- Avenida. Areia Branca-Lote 30131 e 54- Santa CIUZ
- Rua Francisco Xavier, nll 18 e 316 - ap 306
- Rua São Francisco Xavier, n!Z 318, ap 306
- Rua Assis Brasil, nll 143, ap 1208- Bloco 11
- Rua Carolina Santos, n!Z 48 - ap 603
- Rua Soriano de Souza, nll 115 e 115A - Sala 507
Wilson Ferreira:

- Rua Palatinado, n!Z 321 - ap 303 ..,. Cascadura
- Rua lpecó, Lote 16 - Quadra 96
Astor Cardoso Pontes de Miranda:

- Rua Princesa Januária, nll 62 - ap 402 - Flamengo
- Rua Marques Abrantes, rfl44 - ap 301 - Flamengo
- Rua Almirante Tamandam, nll 67 - ap 201
- Praia do Flamengo, nll 364 - ap 601 e 902
- Praia do Flamengo n!Z 360 - apa 40j e 405
- Rua 2 de Dezembro nIl112 - ap 503
- Rua 7 de Setembro nO 92
- Rua Marques Abrantes, nIl1n - ap 903 - Flamengo
- Rua Barão de Itambi, nll 66 - ap 504
- Rua Machado de Assis, nIl55 - ap 501
- Rua Marques de Olinda nIl80 - ap 902
- Rua Senador Vergueiro rfl157 - ap 204, 405 e 1007
- Rua Visconde Silva nIl 156 - ap 202, 504 e 601 Doados para os filhos
- Rua Silveira Martins nll 123 - ap 704
- Lote 02 - Quadra 32 - Gleba B - Recreio dos
Bandeirantes
- Lote 05 - Quadra 32 - Gleba B - Rua Projetada K
- Lote 01 - Quadra 32 - Gleba B - Rua Projetada 4
-lote 13 - Quadra 30 - Gleba B - Rua K
- Lote 17 - Quadra 18 - Gleba B - Recreio
- Lote 21 - Quadra 34 - Gleba E - Rua Venancio
Veloso
- Lote 08 - Quadra 28 - Rua Projetada A
Fábio Cindido de Souza:

- Rua do Repouso, nO 400 - ap 205 e 206 - Jardim
Guanabara -Ilha do Governador
Avenida Canal de Marapendi, nll 2355 - Bloco 1Barra da Tijuca
- Avenida Carioca, nll 995
- Avenida Braz de Pina, n!Z 1390 - ap 702
- Rua Tirol, nJl990 - Bloco 1- ap 301
Carlos Alberto Mello dos santos:
- Alameda Corintias - Conj. Preso Medica, Casa 168
-Pawna
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- Loteamento Riviera Del Sole - Terreno n1 - Araruama
- Rua Herculano Pinheiro, nll 1200 - C. 168
- Rua Rodolfo Garcia, nll 601
Carlos Alberto Oliveira Pereira:
- Vilatur - Terreno 15 Quadra 511 Gleba 16 - Saquarema
- Rua Marechal Taumaturgo de Azevedo, nIl74 - ap
301
- Lote 07 - Quadra 511 Saquarema
- Lote 02 - Quadra 37 - Rua Tropical
- Lotes 03 e 04 - Quadra 37 - Rua Tropical - c0mprado em sociedade com o advogado credenciado
Alfeo de Andrade Figueira
- Rua Uruguai, nll 98 - ap 204
- Rua Sebastião Felício, nO 98
- Loteamento Canaã, Lotes 10 e 11 - Arraial do
Cabo
- Rua Calcutá, Lote A e 9 - Quadra 33 - Eng. Pedreira
- Rua da Assembléia nll 10 - Sala 1805
- Avenida Sepetiba, Lote 30 - Quadra A

S6rgio Jardim de Bulhões Sayão
- Rua Embaixador car1os, ap 105
- Avenida Gilberto Amado, nll 102 - ap 3Q5 - Barra
da Tijuca
- Rua Otacilio Negrão de Lima, n!Z 182 - ap 903

WIIeon Luiz dos Santos:
-

Travessa Tamoio, nll 7 - ap 302 - Flamengo
Travessa lbati, nIl30 - Sala 103 - Nova Iguaçu
Rua do catete, nIl242 - Casas 25 e 26
Rua Barão de lpanema, nIl127 - ap 104
Rua Silveira Martins, nIl157 - ap 907 - Flamengo
AveIino Bezerra:

- Rua São Francisco Xavier, n" 72 - ap. 901
- Rua Conde de Bonfim, nll 239 - ap. 604 - Tijuca
- Rua Valentim Guimarães, nll 661 - Casa 06
lIson Esc6nia da Veiga:

- Avenida Principal, Lote 05 - Quadra 08 - Magé
- Vilar Araruama - Lote 02 - Quadra 28
- Jardim Atlântico, Lote 22 - Quadra 103
- Avenida Portugal- Terrenos 412 e 412A - Petrópolis
- Rua Elza Cerâmica, casa s1n2
- Centro Acadêmico Cândido Mendes, Sala 1805 Centro
- Rua México, nll 111 - Salas 504, 1307 e 1707
- Rua México, nll 148 - Sala 203
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- Rua Belnardino de Mello, nll 2075 - Sala 203 Nova Iguaçu
- Rua Aristides Lobo, nll 109 - ap. 1303
- Rua Lopes Quintas, nll 100 - Bloco I - ap. 407 e
408
- Rua Raul Pompeia, nll 6 - ap. 401 - Copacabana
- Rua Henrique Dias, nll 92 - ap. 204
- Edifício Cecisa 11 - Sala 522 - Volta Redonda
- Rua Prudente de Moraes nll 1231 - ap. 403 e 404
- Jardim Atlântico, Lote 02 - Quadra 4 - Maricá
- Rua Conde de Porto Alegre, nll 19 - Sala 302 Duque de Caxias
- Avenida Delfim Moreira, nll 1202 - ap. 301
- Rua Acara, nll 172 - ap. 203
- Rua Capitão Salomão, nll 14 - ap. 401
- Rua Uruguai, nll 98 - ap. 204
- Rua Sebastião Felício, nll 98
- Loteamento Canaã, Lotes 10 e 11 - AlTBlial do
Cabo
- Rua Calcutá, Lote A e 9 - Quadra 33 - Eng. Pedreira
- Rua Assembléia, nll 10 - ap. 1805
- Avenida Sepetiba, Lote 30 - Quadra A
J _.... Maria de Freitas F
des
..... vneman
:
- Avenida Delfim Moreira, nll 1202 - ap. 401 e

501

_ Av. Francisco Rocha, nll 1777 _ ap. 231 e 232 _
Curitiba
_ Rua João Lira, nll 95 _ ap. 407
ll

- Rua Roquefeller, n 200
- Rua Teresa, nll 158 e 160
_ Avenida Peregrino Júnior, nll 380 _ Bloco n_ ap.
102
_ Avenida Canal de Marapendi, nll 380 _ Bloco 11 _
ap. 102 - doado para innã
- Lote A - Quadra 20 - Ouitandinha - Petrópolis
- Lotes 14/15 e 16 - Rua RockfeJler
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sito de caução de Cr$250.000.oo0,OO (duzentos e
cinqüenta milhões de cruzeiros), representada por
Depósito Judicial no Banco do Estado do Rio de
Janeiro - BANDERJ, Guia de Recolhimento nº
001504, efetuado em 28-5-91, conta nll 09500106037-2, por Jorgina Maria de Freitas Fernandes, só ter sido transferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro ao INSS em 18-1095, no valor de R$1.646.032,28 (hum milhão, seiscentos e quarenta e seis mil, trinta e dois reais e vinte e oito centavos)?
3) No item 1 do Requerimento de Informações
encaminhado ao Ministério da PteVidência, solicitei
várias informações relativas às viagens realizadas
para acompanhar in loco o processo de repatriamento do dinheiro roubado da Previdência Social.
Contudo, as informações prestadas encontram-se incompletas, para as quais requeiro ainda:
3.1) Todos os valores gastos com transporte
aéreo nas três viagens realizadas pelo Dr. Zander.
Martins de Azevedo, bem como o valor das diárias; .
3.2) Local de estada. tempo de permanência e
valor pago ao mesmo;
4) Nome dos advogados responsáveis pelo escritório de advocacia americano Arnold & Porter e
quais os valores pagos referentes a honorários?
5) Em que data a justiça decretou o seqüestro
dos apartamentos 201, 202 e 301 e cobertura, sito
na Rua Monsenhor Ascâneo nll 30 - Rio de Janeiro,
que pertencem a Marcnio Gomes da Silva. bem
como na Rua Alda Garrido 671301 - Barra da Tijuca,

- Avenida Suburbana, ~ 1595 - Lote 171303
- Rua Pedro Alcoforado, nll 07/104

Rio de Janeiro e como o INSS atuou para defender
estes imóveis, uma vez que estavam seqüestrados
para ressarcir o Instituto e foram leiloados pela mesma justiça para ressarcir condôminos?
6) Cópia da nomeação dada ao Dr. Crésio Mattos Rollim, para administrar os imóveis seqüestrados
na Ação Penal 04191, feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bem
corno cópia da nomeação como prepostos do INSS,
dos servidores lander Martins de Azevedo, Carlos
de Oliveira Lima. Marcílio da Silva e Fausto Barbosa
Rezende.
7) Que destino foi dado aos bens móveis dos
réus da Ação Penal 04191, tais corno carros, lanchas
e etc, pergunta esta que sequer foi respondida pelo
Senhor Ministro?8) se o INSS tem condições de saber se o preço dos aluguéis pagos atualmente, são compatíveis
com os de mercado;

2) Tendo sido seqüestrado os bens e depósitos dos acusados em 1992, qual a razão do depó-

Sala das Sessões, de de 1998. - Cidinha
campos, Deputada Federal.

Jorge Raimundo Martins:
- Rua Roberto Dias Lopes, nll 100
- Terrenos em Nilópolis
- Terrenos em São João de Meriti

Élio Ribeiro de Sousa:
- Rua Riachuelo, nll 381
- Rua Getúlio Vargas, nll 183 - Arraial do Cabo
Marcílio Gomes da Silva:
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇAo
N2 3.318, DE 1998
(00 Sr. Miguel Rossetto - PTIRS)
Solicita infonnaçÕH ao senhor Ministro da Aeronáutica a respeito do plano
de,carreira para cabos.
senhor Presidente,
Requeiro de Vossa Excelência, com base no
art. 50 da Constituição Federal e nos arts. '115 e
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, solicito que seja encaminhado ao Sr. Ministro
de Estado da Aeronáutica, Pedido de Informações,
para que sejam fornecidos os seguintes elementos
informativos:

1) Por que o Ministério da Aeronáutica não
tem plano de carreira para os Cabos, viste> que
os mesmos permanecem 30 (trinta) anos na ativa?
2) Por que os Cabos têm idade limite até os 37
anos para concurso de ingresso ao quadro de
SO/SGT, já que para os quadros de Taifeiros as
condições são as seguintes:

a) ser Taifeiro-Mor ou Taifeiro de Primeira
Classe;

b) sem limite de idade (o que não ocorre entre
os Cabos);
c) escolaridade Primeiro Grau;
d) duração do curso 45 dias letivos?
3) Por que o Ministério da Aeronáutica deu
ascensão aos Cabos Femininos e não usou o
mesmo critério na época aos Cabos Masculinos
(conforme Portaria nR 64IDEPENS, de 7 de maio
de 1984)1
4) Por que a extinção do Quadro Complementar (QC), no qual eram completados com os
Cabos?
5) Por que a não promoção de seus Cabos.
conforme o critério usado pelo Exército, Lei n2
6.144, de 29 de novembro de 1974, e Decmto n 2
86.289, de 11 de agosto de 1981, e a MBlrinha
pelo Decreto n2 85.581, de 25 de dezembro de
1980, visto que a mesma é a única força que
não possui plano de carreira para o seu qllJadro
de Cabos?
8aIa das sessões, 15 de abril de 1998. - Deputado Miguel Ronetto, PTIRS.
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PROJETO DE LEI Nil4.402, DE 1998
(Do Deputado Augusto Carvalho)
Acrescenta dispositivos à Lei nt
8.666, de 21 de Junho de 1993, exigindo
se incluam em registro especffico na I.,..
ter net, home page contendo dados sobre
avisos de licitações e dos contratos cfeiJ

decorrentes.

o Congresso Nacional decreta:Art. 12 Inclua-se
no arl 21 da lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, o
seguinte inciso:
-Arl 21
.
IV - Os avisos a que se refere o caput
deste artigo deverão ser incluídos em home
page específica da Internet pelo órgão licitante ou, se inexistente esta home page,
pelo Ministério da Administração e Reforma
do Estado (MARE), que decidirá da oportunidade de valer-se de seu Sistema Integrado de Administração de serviços Gerais SIASG.Art. 2ll Inclua-se no art. 61 da lei n2 8.666,
de 21 de junho de 1993, o seguinte parágrafo,
renumerando-se o parágrafo único do mesmo dispositivo:
-Arl 61
..
§ 2ll A publicação a que se refere o parágrafo anterior deverá, ainda, ser incluída
em home page específica, na Internet, pelo
órgão contratante, observados os prazos ali
fixados.Art. 3iI Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Justificaçio
É logo no art. 3R da chamada lei das licitações
de 1993) que lemos e entendemos os propósitos deste diploma legal:
(nR 8.666,

-A licitação destina-se a garantir ~ observância do princípio constitucional da
isonomia e a selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administração e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos
que lhe são correlatos.-
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São questões básicas, que definem e balizam
comportamentos, notadamente no instante em que
recursos públicos estão em jogo, podendo ser aprovadas, se não respeitados tais princípios, de fonna
contrária aos interesses da comunidade e, no mais
das vezes, em benefício de uns poucos, melhor
aquinhoados pelas benesses do poder.
A publicidade no Diário OfIciai da União elou
dos Estados e em jornal diário de grande circulação
pode parecer mais que bastante para garantir que os
interessados tenham acesso a avisos chamando
para licitações e concorrências.

licitação poderia ser dispensada. Pois à base de Medida Provis6ria esses incisos já subiram para 21,
permitindo, com isso, que mais e mais recursos públicos sejam despendidos sem qualquer Iicitação.
É como venho trazer à consideração de meus
ilustres pares nesta Casa a proposição que ora se
formula.

Sucede, no entanto, que os interessados únicos não são aqueles empresários que irão participar do processo licitat6rio, eis que, sendo os recursos ali utilizados pertencentes ao Erário Público, cada cidadão deve ter o mesmo direito de
acesso a tais informações. E informações - vale
frisar - respeitantes ao início do processo licitat6rio, de que trata o art. 21 da lei em questão e do
contrato daí decorrente, de que cuida o art. 61 do
mesmo diploma legal.
Nos Estados Unidos - é o exemplo de que dispomos, no momento - o Governo Federal criou a
FACNET, que é exatamente a rede computadorizada para as aquisições realizadas na área federal,
decorrente de nova legislação que define esse tipo
de comportamento por parte das autoridades governamentais, numa faixa de valores que vai de 2.500
a 100 mil dolares. De mais a mais, os -internautasjá têm, à sua disposição, edições completas de jornais, que se conseguem acessando a· Internet,
mundo afora.
Ninguém mais ignora o quão importante é. a
existência de um Siafi que nos oferece, com toda
transparência, o rol de gastos efetuados pela área
governamental, Ministério a Ministério, possibilitando
conhecimento imediato, via rede de computadores,
de todos esses dados.
Nossa proposta tem, assim, o mesmo objetivo
de oferecer o máximo de transparência a todo o
processo licitat6rio, área em que, dia a dia, nos deparamos com suspeitas que se levantam, acusações
que se formulam, ida aos tribunais para impedir se
processe esta ou aquela licitação, enfim, uma área
em que, sobretudo diante dos valores que por ali
circulam, acaba sendo das mais tumultuadas no setor governamental.

REQUERIMENTO DE INFORMAçõES
N5' 3.319, DE 1998
(00 Sr. Augusto Carvalho)

E vale, ainda, uma obselVação final: sancionada em junho de 1993, a Lei das Licitações, em
seu art. 24, alistava 13 incisos segundo os quais a

Sala das Sessões, 15 de abril de 1998. - Deputado Augusto carvalho.

Solicita ao Banco do B....iI S.A.,
por intermédio do MInistério da Fazenda, informações respeitantes ao acerto
financeiro relativo à privatizaçio da CIa.
Aços Especiais ltablra (ACeSITA) e
INSS (dMda entre 1984 a 1986, antecipaçio de recursos para pagamentos de
beneficios da prevld6ncia social, junto à
Institulçio).
Requeiro a V. Exm, com base no art. 50 da
Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e
116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao Banco do Brasil
S.A., por intermédio do Ministro da Fazenda, a
saber:
a) qual o montante do acerto financeiro entre o
Banco do Brasil S.A. e seu acionista controlador Tesouro Nacional;
b) qual o tipo de moeda cedida para a quitação
desses ativos do Banco, indexador utilizado e prazo
de resgate, no caso de títulos púbrlCOs.

De igual fonna e ainda com idêntico amparo
constitucional e regimental, solicitamos a V. ExA informes adicionais a respeito do assunto, em especial se foi conduzido sob a égide e com respaldo no
diploma legal próprio (Lei nll 6.404176 das S/A), no
que tange ao capitulado nos arts. 116 e 117 responsabilidade do acionista controlador}, enquanto conselho de administração da Instituição, e art. 153 e
seguintes (dever de diligência), enquanto Conselho
Diretor da empresa.
Justificação
Em 21 de junho de 1993, cópia anexa, encaminhei ao então Ministro da Fazenda, Dr. Fernando
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Henrique Cardoso, pedido de· informações sobre o
acerto a ser efetivado entre Banco do Brasil S.A e
seu acionista controlador (Tescuro Nacional), relativo à privatização da Cia. Aços Especiais Itabira
(ACESITA).
Da mesma fonna tomei conhecimento no curso
do ano de 1997, através do infonnativo ANABB, Jornal Ação nR109 - 27/fev/98, de acerto relativo a dívidas do INSS junto ao banco.
Tendo tomado conhecimento de que a Oireção do Banco do Brasil S.A. e o Tesouro Nacional
teriam acertado o valor de quitação dos referidos
débitos, solicito que V. EX- enCEminhe pedido de
informações ao Exmll Sr. Ministro da Fazenda, Or.
Pedro Malan sobre o conteúdo financeiro desses
acertos.
'

Externo meu ponto de vista de que tal pagamento, caso não seja possível ser efetuado em moada corrente, deva sê-lo em títulos do Governo FederaI, com adequada r~uneração, livremente negociáveis, de fonna a permitir ao Banco do Brasil dar
continuidade à sua política de crédito de atendimento à atividade produtiva, como, aliás, é de interesse
da Nação.
Finalmente, lembro a V. EX- à vista da proximidade do ence~ramento do b~:a~~o semestral
d~ ~anco ~~ Brasil, que a tempestlVI~~de da declsao propl~lará, além da recomposlçao de seu
f1~xo de caixa, reflexos em seu resultado operaclo~al,. que, dentr? 0U!r~s~ eventos, v~m sendo
prejudicados pela Indeflmçao da soluça0 da pendência.

Por oportuno, gostaria de lembrar da nacessária brevidade de resposta, na medida em que a AGO

Na oportunidade, !azemos chegar at~ V. ~
nossos protestos de estima e elevada conslderaçao.
- Deputado Augusto carvalho, PPSlDF.

(Assembléia Geral Ordinária), que apreciará as contas do Banco do Brasil S.A. exercício 1997 está marcada para 24-4-98 conforme edital de COIWOC8Çáo
publicado no jornal Correio BnlZU..... de 15-4-98
página 9 (cópia anexa).

As informações ora solicitadas servirão de fulcro JJ8ra que, dentro da área de atuação do legislativo, se possam adotar medidas cabíveis, que o caso
venha a requerer.
Na oportunidade, fazemos chegar até V.
EX- nossos protestos de estima e elevada consideração.
Brasília, 15 de abril de 1998. - Augullto

car-

valho, Deputado Federal- PPSlDF.
BrasOia, 21 de junho de 1993

ExJn!l Sr.
Or. Fernando Henrique Cardoso
0.0. Ministro de Estado da Fazenda

Ação nR 109 - 27/fev.l98.

Calote
A emissão de R$1,8 bilhão em títulos do
Tesouro Nacional é a fórmula que o governo ~
cidiu utilizar para evitar a i.?ntabilização de mais
um megaprejuízo do BB.· A história data de
1984 a 1986, quando o governo mandou o
Banco pagar os benefícios da Previdência Social. O INSS acabou devolvendo o -empréstimo-, mas jamais pagou os juros. Só em 1995,
finalmente o Instituto assinou acordo judicial prometendo iniciar o pagamento da dívida em suaves prestações, mas após dois anos de carência. O prazo acabou e o INSS mandou dizer que
não tinha dinheiro.

Nesta
Senhor Ministro,
Tendo tomado conhecimento de que, a1té o memento, o Banco do Brasil não recebeu o valor que
lhe é devido pela privatiza~o da Cia. Aços Especiais Itabira (ACESITA), venhÕ solicitiir de V. Ex- determinar imediatas providências para efetivação daquele pagamenro.
Ademais, consta existir indefinição quanto ao
tipo de moeda a ser repassada àquele Banco para
quitação do referido débito.

calote "
Do total de R$21 bilhões que os bancos privados receberam em 1995 por conta do Proer,
só R$1,2 bilhões foram recuperados. Mesmo
assim, o secretário de Política Econômica do
Ministério da Fazenda, José Roberto Mendonça
de Barros, declarou à imprensa que o Governo
considera que fez um bom negócio. Não para o
contribuinte, claro.
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Banco do Brasil S.A.
CGC 00.000.000lO001-91

Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária
Edital de Convocação
São convidados os Senhores Acionistas do Banco do Brasil SA - companhia aberta - a participarem,
cumulativamente e em primeira convocaçáo,das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, que se
realizarão no Ediffcio Sede 111, 2Ql1 andar, BrasOia (DA. às 15 h. do dia 24.4.98, a fim de :
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
.
I - tomar conhecimento do relatório da Administração e examinar, para deliberação, contas, balanços,
demonstrações financeiras, pateceres do Conselho Fiscal edos auditores independemes, relativos ao
exercício de 1997:
/I - aprovar Orçamento de Capital, contendo a previsão de investimentos em tecnologia para os anos de
1998. 1999 e 2000 e a distribuição dos resultados:
111 - eleger os membros do Conselho F"1SCéII, fixando sua remuneração:
IV-fixar a remuneração dos Diretores: 8V - fixar os honorários dos. Membros do Conselho de Administração;
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
I - aprovar proposta de alteraçãO do Estatuto, compreendendo:
a)a transformação !XJ parágrafo único, do artigo 41, e o artigo 42, respectivamente em § 1li e § 2!l do artigo 41 e a criaÇão do novo artigo 42 e parágrafo único, visando adequar as disposições do Capítulo XII
e objetivando adotar mecaniSmo que possibilite o pagamento. de juros sobre capital próprio aos
acionistas;
b)a exclusão do artigo 4S do Capítulo XIV-Disposições Transitórias, tendo em vista já terem sido implantadas pela Diretoria as Unidades Administrativas do Banco;
11- tratar de outros assUntos de interesse geral da Sociedade.
Os instrumentos de mandato deverão ser depositados neste Banco do Brasil, na Secretaria Executiva, 232
andar dó Ed. Sede 111, até 24 horas antes d~ reali~o das Assembléias.
Bl'8Sllia (DA. 25 de março de 1998.
Paulo C. Xlmenes A Ferreira
VIce-Presidente do Conselho de Administração
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INDICAÇÃO N21.230, DE 1998
(Do Sr. Neif Jabur)
Sugere o reconhecimento do valor
turístico do Projeto conhecido como

-Monte das Ollveiras-, no Municfpio de
Alpinópolis, Estado de Minas Gerais.
Exm2 Senhor Ministro de Estado da Indústria,
do Comércio e do Turístico,
Como é do conhecimento de V.
a economia mundial vem sendo sacudida por transformações estruturais com vertiginosa rapidez. Uma das características marcantes deste processo é a proeminência cada vez mais acentuada do setor de serviços, em detrimento dos ramos ditos primário e secundário. Com efeito, observa-se que as economias
modernas tendem a apresentar proporções gradualmente menores de seu produto originado da agricultura e da indústria. Serviços financeiros, entretenimento, informática e telecomunicações são exemplos de setores dinâmicos que congregam caudais
de investimentos sempre crescentes.
Neste contexto, Senhor Ministro, avulta a importância do turismo. Antes associada ao Jazer de
uns poucos endinheirados, a indústria turística destaca-se, atualmente, como um dos ramos mais pujantes da economia moderna, em todo o mundo.
Basta notar que, de acordo com estimativas da Organização Mundial do Turismo - OMT, a renda
bruta anual do setor já atingiu o inacreditável patamar de US$3,6 trilhões. Acredita-se, por conta
deste movimento, que sejam gerados aproximadamente 265 milhões de empregos diretos la indiretos nas atividades relacionadas ao turismo. cerca de 11 % da força de trabalho global. Mais ainda,
prevê-se que em apenas sete anos o montante daquele faturamento ultrapasse impressionantes US$7
trilhões, empregando mais de 350 milhões de pessoas e abarcando 700 milhões dá tu-ristas intemacíonais e 7 bilhões de turistas domésticos em todo o
planeta.
O estabelecimento do turismo como um dos
carros-chefes da economia mundial neste final de
século é especialmente significativo para os países em desenvolvimento. De fato, trata-se de uma
atividade onde as vocações nacionais são, ainda,
determinadas em alto grau pelas dotações de recursos naturais. Além disso, a construção de uma
competitividade turística em escala global não depende de pesados investimentos em infra-estrutura física, nem, tampouco, dos retornos de longo
prazo associados às maciças inversões em educa-

ex-,
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ção tão necessárias nos setores industriais mais dinâmicos.
Desta forma, Senhor Ministro, em nosso ponto
de vista o Brasil deve considerar com especial atençãó a imensa capacidade de geração de emprego e
renda proporcionada pelo riquíssimo potencial turístico com que fomos abençoados. Com efeito, nossas fronteiras abrigam milhares de quilômetros de
um belíssimo litoral, a maior floresta tropical do
mundo, paisagens serranas, o incomparável espetáculo do Pantanal Mato-grossense, uma capital
futurista, jóias da arquitetura barroca. A habitar
este cativante cenário, um povo naturalmente cordial e hospitaleiro. Completando o quadro de natural vocação turística do País, a exuberância de um
clima tipicamente tropical em quase todo o nosso
território, sem a presença de vulcões, terremotos,
nevascas ou tufões.
Sabemos não ser apenas nossa esta percepção da relevância da indústria turística para a economia brasileira, tanto assim que a Pasta da qual V.
EX- é o titular tem no turismo um de seus três objetos de atenção. Felizmente, pode-se afirmar que
nossa sociedade já acordou para a importância da
ação do Governo em prol de um turismo nacional
à altura de nossas potencialidades. Exemplos concretos destes novos tempos podem ser encontrados na formulação de um Planejamento Estratégico para o setor, na criação do Programa Nacional
de Municipalização do Turismo - PNMT, na disponibilidade de linhas de financiamento pelo BNDES e
na implantação de parcerias com instituições multilaterais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento-BIO.
Não obstante o tratamento da matéria afigurarse-nos auspicioso no atacado, não podemos deixar
de notar algumas falhas no varejo. Às vezes, o exame do Deputado Federal-·honrado que é pela possibilidâde de acompanhar mais detidamente os rurnos da Nação - permite entrever oportunidades que
se perdem ou que, simplesmente, poderiam ser melhor aproveitadas. Nestes momentos, cremos ser
nossa obrigação alertar as autoridades para a necessidade de eventuais correções de rota. Afinal,
esta é, também, uma das funções cominadas ao
Parlamentar no exercício do mandato que foi soberanamente confendo pelo povo._
Assim é; Senhor Ministro, que tomamos a iniciativa de convidar V. EX- a examinar com o melhor
de suas atenções uma experiência surgida espotaneamente há alguns anos e que se vem afirmando
como atração turística de sucesso desde então. Fa-
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lamos do-Projeto ·-.Monte das Oliveiras-, d8SElQv~M::
do no Município de Alpinópolis, localizado na região
sudeste de Minas Gerais. Tal empreendimento consiste numa réplica da Jerusalém que recebeu e supliciou Jesus Cristo há dois milênios. A Paixão do
Salvador é recriada em ruas que, uma vez mais, assistem ao Seu martírio em direção ao Gólgota. O cenário é tomado ainda mais realista pela presença de
edificações que nos remontam de imediato à Palastina do Novo Testamento.
Dois aspectos são especialmente relevantes.
Em primeiro lugar, trata-se de uma manifestação popular legítima. A própria comunidade encarregou-se
de materializar seu sentimento religioso, caracteristica das mais representativas deste amassilho de
etnias que é a sociedade brasileira. Esta mesma
comunidade dedica-se à preservação e ao aperfeiçoamento da sua obra, tomando aquele projeto
exemplo vivo da inesgotável capacidade criadora
do povo mineiro. Em segundo lugar, Senhor Ministro, a iniciativa é plenamente vitoriosa sob o ponto
de vista material. A identificação do empreendimento
como atração turística espraiou-se rapidamente por
todo o sul e o sudeste de Minas, sem qualquer estímulo que não o testemunho maravilhado dos que o
visitaram.
Deve-se notar, porém, que já se alcançaram as
fronteiraS permitidas pela espontaneidade com que
se manteve o projeto até agora. É chegada a hora
de reconhecer a viabilidade turística do Monte das
Oliveiras de forma definitiva e, corno tal. fazê-Io beneflCiar-se dos incentivos capazes de trBnsformá-lo
em um pólo gerador de renda para a economia da
região. É necessário que o Poder Público auxilie na
remoção das barreiras que impedem a consolidação
daquele projeto. É imperioso que lhe sejam destinados os recursos financeiros disponibilizados por pr0gramas de desenvolvimento do turismo geridos por
este Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo - MICT. É preciso, enfim, que se reconheçam
oficialmente a importância e o signifICado de semelhante iniciativa.
Por todos estes motivos, reforçamos nossa sugestão para que o Ministério tão bem conduzido por
V.
analise detidamente esta nossa indicação.
Temos absoluta certeza de que o Projeto Monte das
Oliveiras apresenta todas as condições para se firmar como valiosa atração turística em um dos quadrantes mais prósperos do País. De nossa parte, colocamo-nos à inteira disposição de V.
para que
possamos auxiliar o mais possível na implementação do apoio que o Poder Executivo, em gera~ e o

ex-

ex-
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MICT, em particular, vierem a prestar a tão louvável
empreendimento.
Sala das Sessões, 15 de abril de 1998. - Deputado Neif Jab...
REQUERIMENTO

(Do Sr. Neif Jabur)
Requer o envio de Indicaçio ao Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo relativa ao reconhecimento do
valor turístico do Projeto conhecido
como -Monte das Oliveiras-, no Municfpio de Alpinópolis, Estado de Minas

Gerais.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, I e § 12 , do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V.
seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação em anexo, sugerindo o reconhecimento do
valor turístico do Projeto conhecido como ~onte
das OIiveiras-, no Município de Alpinópolis, Estado
de Minas Gerais, bem assim a destinação dos recur80S financeiros necessários para a consolidação
desta iniciativa.
Sala das Sessões, 15 de abril de 1998. _ Deputado NeIf Jabur.

ex-

PROJETO DE LEI Nt 4.403, DE 1998
(Do Sr. Max Rosemann)
DIspõe sobre mensagens de prevenção da srndl'Óme da Imunodeficiincia Adquirida - AIDS, em preservativos e absorventes hlgilnicos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 As embalagens dos absorventes higiênicos e dos preservativos masculinos e femininos devem ter um espaço para veiculação de mensagens
de alerta para a prevenção da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS.
Parágrafo único. Aos infratores serão aplicadas
as penalidades constantes na lei n2 6.437, de 20 de
agosto de 19n, pelas autoridades sanitárias competentes.
Art. 22 O Poder Executivo regulamentará a presente lei em prazo de até 180 (cento e oitenta) dias
após sua publicação.
Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
PUbrlC8çãO.
Art.42 Revogam-se as disposições em contrário.
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Justificação
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1li A Lei 9.099, de 26 de setembro de
1995, Lei dos Juizados Cíveis e Criminais, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

11..
111 - as ações de despejo para uso próprio, por falta de pagamento e para uso de
ascendente e descendente (NR);
IV .
V - as ações referentes à relação de
consumo, de valor não excedente ao fixado
no inciso I (NR);
VI.
Art. 7!l
.
2
§ 1 Os juízes leigos flC8rão impedidos
de exercer a advocacia perante os Juizados
Especiais, enquanto no desempenho de
suas funções.
§ 2!l Os juízes leigos farão jus a gratificação rnensaI no valor de 10% (dez por cento) da remuneração de juiz titular (NR).
Art. Bil ••••••••••••••••••••••••••••••
§ 12 Serão admitidas a propor ação
perante o Juizado Especial as pessoas físicas e jurídicas de direito privado (NR);
§ 2!l
..
Art. 9!l Nas causas de valor até 40 salários mínimos, as partes comparecerão
pessoalmente, podendo ser assistidas por
advogado; nas de valor superior a assistência é obrigatória.
§ 111
.
§ 2!l
.
.
§~
§ 42
.
Art. 16. Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação,
a Secretaria do Juizado designará a sessão
de conciliação, a realizar-se no prazo de dez
dias (NR).
Art. 38
..
Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia i1íquida, ainda que genérico o pedido, devendo o juiz
determinar o valor dos honorários de advogados, se houver, os juros e a correção m0netária (NR).
'
Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado ou no local
onde estejam localizados os bens através
de carta de sentença, aplicando-se, no que
couber, o disposto no Código de Processo
Civil, com as seguintes alterações (NR):

-Art.~
..
I - as causas cujo valor não exceda a
cem vezes o salário mínimo;

VII - na alienação forçada do bem, o
juiz poderá autorizar o devedor, o credor ou

Estamos presenciando uma escalada nos casos de doenças sexualmente transmisssíveis, particulannente da AIDS, em nosso País. Segundo os
dados oficiais, o maior aumento de casos noti1Jicados
ocorreu entre mulheres de baixa escolaridade e com
ocupações desqualificadas.
Um dos fatores que, sem dúvida, contribuem
para esta inquietante situação é a falta de informação, e a pouca divulgação, na mídia, de orientações
visando a prevenção da doença em mulheres.
A veiculação de frases e advertências nas embalagens de preservativos e absorventes higiênicos
pode contribuir para a maior informação e conscientização das pessoas em geral, e terão um alcance
significativo em todas as camadas sociais, principalmente nas mulheres.
Entendemos que esta divulgação teria um baixíssimo custo e seria, também, um importante reforço às campanhas governamentais, que têm IIJm caráter apenas sazonal e dispendem altíssimos recursos.
O Poder Executivo, por meio do Ministério da
Saúde, criaria as frases e mensagens que seriam
transmitidas por este intermédio, lembrando continuamente as pessoas dos cuidados necessários e
estimulando-as a assumirem atitudes de responsabilidade com a sua saúde e a saúde de seu parceiro
ou parceira.
A idéia deste Projeto de Lei nasceu da experiência da Sra. Neusa A. Smolka, cidadã preocupada
com a disseminação da AIDS em nosso meio. Por
acreditannos em sua eficácia e pela simplicidade da
sua operacionalidade, apresentamos este Projeto de
Lei esperando que nossos ilustres colegas desta Câmara dos Deputados o analisem com atenção e o
aprovem para o bem da saúde do País.
Sala das Sessões, 15 de abril de 1998. - Deputado Mo Rosenmann.

PROJETO DE LEI N2 4.404, DE 1998
(Do Sr. Emílio Assmar)
Altera a lei nl9.099, de 26 de uetembro de 1995 - lei dos Juizados Cíveis e
Criminais, nos artigos que menciona.
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terceira pessoa idônea a tmtar da alienação
do bem penhorado. a qual se aperfeiçoará
em juízo até a data fixada para a praça ou
leilão. sendo o preço inferior da avaliação as
partes serão ouvidas, facultando-se a remissão do bem em qualquer caso. Se o pagamento não for a vista. será oferecida caução
idônea, nos casos de alienação de bem móvel, ou hipotecado o imóvel (NR);
IX - O devedor poderá oferecer embargos. no prazo de cinco dias, nos autos de
execução versando sobre (NR):

a)

.

b)
..
c)
.
d)
..
§ 12 A execução de título judicial poderá er promovida ex-officio pelo próprio juiz
competente, quando se tratar de causas
que, pelo valor de alçada, dispensem a presença de advogados (NR).
§ 2l! O mandato judicial, nas execuções, deve reunir em único instrumento todas
as diligências cabíveis. ficando a cargo do
oficial de justiça proceder. seqüencialmente.
à penhora, à avaliação dos bens e à intimação. sempre que possível (NR).
§ 3l! O juiz detenninará a comunicação
ao serviço de proteção ao crédito. ou similar,
da existência de execução não paga (NR).
§ 411 O prazo para impugnação dos embargos é de cinco dias (NR).
.
Art. 53

§ &l São penhoráveis os bens que
guamecem a casa do devedor, desde que
não sejam essenciais ou influam nas condições de habitabilidade (NR).
Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá
apelação. que será julgada por t~rnlacom
posta por três juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede
do Juizado (NR).
§ 6ll. A tunna apreciará pedidos de habeas-corpus e mándÉido de segurança contra atos de juiz dos Juizados Especiais (NR).
Art. 85. Não efetuando o pagamento
de multa ou cumprida a pena restritiva de direitos será feita a conversão em pena priva-
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tiva da liberdade. nos tennos previstos em
lei (NR).
Art. 22 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
A presente proposta tem o objetivo de solucionar questões freqüentemente suscitadas quanto à
atividade executiva nos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais, sobretudo no que é pertinente à necessária agilização do processo executivo que, em geral, é
o que apresenta problemas mais numerosos e delicados do ponto de vista da efetividade e da operacionalidade.
Estabelecer um parâmetro de competência baseado em ínfimos quarenta salários mínimos. como
atualmente estabelece a lei nll 9.099195. é algo que
deve ser repensado e aumentado, tendo-se em vista. principalmente e por exemplo, que em ações de
despejo. cujo valor da causa corresponde a doze
vezes o valor do aluguel. e muitas outras demandas que poderiam ser prontamente solucionadas
pelo rito sumaríssima do Juizado. são levadas a
julgamento pelo lento, injusto e dispendioso. no
caso, Código de Processo Civil. É de ser, portanto.
ampliada em razão do valor a competência do Juizado Especial Cível. para que tais casos e outros de
complexidade menor sejam abrangidos. sem que
com isso quebremos a regra constitucional do art.
98, I, Ipso facto propomos a sua alteração para cem
salários mínimos.
,
Também é de ser sanada umainconstitucionalidade hoje verificada na lei nll 9.099195, no que diz
respeito à impossibilidade de pessç>as jurídicas de
direito privado serem partes autoras no Juizado Especial. Há infringência do princípio Constitucional de
isonomia, que manda tratar aos iguais com igualdade, segundo o art. 51! A Lei atual soriiente admite
que proponham ação perante o Juizado Especial as
pessoas físicas capazes, em flagrante desrespeito à
Magna Carta. Havemos, pois, de garantir. dentro dos
limites do valor da causa, que pessoas jurídicas também possam acionar, em lugar de serem somente
acionadas no Juizado Especial.
Dizia-nos o saudoso Hely lopes Meirelles, em
sua famosa .obra Direito Administrativo Brasileiro,
Ed. Malheiros. 21 1 edição, pág 403. que: aA percepção de vencimentos peto exercício do cargo é a regra da Administração Brasileira, que desconhece
cargo sem retribuição pecuniária. Pode haver função
gratuita, como são as honoríficas e as suplência,

Abril de 1998

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

mas cargo gratuito é inadmissCvel na nossa organização administrativa. Diante deste princCpio, resulta
que todo aquele que for investido num cargo e o
exercer como titular ou substituto tem direito ao vencimento respectivo. DaC por que a jurisprudência é
uniforme e pacCfica no reconhecer ao suplente que
substitui o titular a retribuição correspondente ao
exercCcio do cargo.· Por tal assertiva, e tendo em
vista que a Constituição Federal não proibiu que juCzes leigos, advogados com cinco anos de e)<periência (art. 1'1 da Lei 9.099195) viessem a perceber a retribuição pelo seu munus publicus, é que propomola em nosso Projeto.
A assistência de advogado, que é indispensável à administração da justiça (art. 133 da CF), fICa
resguardada dentro do limite de até quarenta salários mCnimos em que as partes podem transigir e até
mesmo extinguir as suas demandas, sendo-Ihes facultado, como hoje o faz a Lei dos Juizados especiais, a setem representadas pelo profissional.
À proporção que cresce a demanda de jurisdição, e a estrutura dos Juizados Especiais se aperfeiçoa e se expande para atendê-Ia, também cresce a
sua manifesta incapacidade para corresponder aos
anseios da realidade da atuação jurisdicional no que
diz respeito ao processo de execução.
Dentro déste contexto, o processo mesmo de
execução, como um todo, talvez esteja a reclamar
drástica revisão, ostentando medidas operacionais
ou propostas de Iege ferenda, na ordem dos interesses de plena satisfação do direito e de re~lIização
célere e prática do crédito, em favor do seus destinatários.
Mesmo com a legislação vigente, é possCvel,
por certo, conferir maior celeridade e efetividade ao
processo de execução nos Juizados Especiais. O
esforço e a criatividade dos juCzes têm alcançado aiguns bons resultados nesse sentído.Entretmnto, os
ganhos possCveis apan:mtemente já se esgotaram,
sumamente limitados que se acham pela sistemática
geral do processo de execução, cuja estrutura inclui
formalidades e exigências incompatCveis até mesmo
com as necessidades do processo executivo ·ordinário- e a fortiori com aquelas da execução especial sob exame.
Postas estas premissas, um dos mais importantes procedimentos a serem revistos. no âmbito do
Juizado Especial CCvel, é o da impenhorabilidade de
bem de família, regulada através da Lei nll 8.009190
(art. 1l1, parágrafo único). que compreende, além do
imóvel, os móveis que guarnecem a casa, desde
que quitados.
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Ao seu tumo, esses móveis consideram-se ·os
que se mostram necessários à regular utilização de
uma casa, segundo um critério de essencialidade·,
tal qual decisão de STJ (Resp. nll 30.75806, 41 Turma, ReI. Min. Silvio Figueiredo Teixeira).
Assim sendo, em sede de Juizado Especial, é
de ser objetivada a efetividade e executoriedade
dos tCtulos judiciais e extrajudiciais, devendo-se adotar um critério restritivo, em face das condiçõeS ec0nômicas dos destinatários da Lei nll 9.099/95, na
sua grande maioria pessoas de pouquCssimos ou
nenhum recurso, de modo que a exclusão detodos os bens móveis proporcionam não a proteção
da famClia, mas, sim, do inadimplente em detrimento
do credor.
Um problema que pode ser facilmente identificado, conquanto ligeiramente diferenciado o procedimento dos artigos 52 e 53 da Lei nll 9.099195, é
que ainda está demasiadamente próximo ao lento,
complexo e inepto sistema do Código de Processo
Civil.
Outra particularidade que merece modificação
é quanto à obrigatoriedade da liquidez da sentença
condenatória. Tal obrigação, nos Juizados Especiais, tem de ser absoluta e isenta de quaisquer exceções.
É relevante ressaltar ainda que a experiência
recomenda enfaticamente a alteração do disposto
sobre o ato citatório. A exigência de que a correspondência veiculada da teitãção seja entregue -em
mão própria. tem sido constante fonte de problemas,
dificuldades, retardamentos e acréscimo importante
de despesas.
Partindo-se da idéia de que os atos materiais a
serem realizados no processo executivo certamente
têm sua melhor sede no lugar onde se achem os
bens sobre os quais hajam de incidir, convém, à vista disso, que se deixe ao credor a opção por um ou
outro foro.
A disciplina da penhora, que é comum, tem de
ser revista. Sendo a atuação do oficial de justiça precisamente um dos mais graves pontos de estrangulamento do sistema, logo, impende limitá-Ia ao mCnimo possível.
.
Medida potencialmente apta a melhorar o
desempenho do sistema poderia ser também a
comunicação judicial às instituições de. defesa do
crédito quanto ao inadimplemento de sentença condenatória.
Constata-se, da mesma forma, que é imperioso
que se busque um caniinho para refonnular a transação penal dos juizados no sem[<:z( ~ ~om~!" F.3C38í-
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vel penªs alteqmtivas. possibilitanáo a sua conversão para prisão se houver o descumprimento.
Para corroborar com o acima exposto. na hip6tese de conversão, é possfvel ·purgá-Ia· em razão
da pena altemativa supramencionada, impondo. de
forma coercitiva, o compromisso de honrar a sanção
inicialmente imposta.
Essas razões afiguram-se-nos bastante valiosas para esta nossa proposta, e para ela conto com
o apoiamento dos ilustres pares nesta Casa.
sara das Sessões, 15 de abril de 1998. - Deputado Emílio Assmar.
INDICAÇÃO Nl1.231, DE 1998
(Do Sr. Deputado Wemer Wanderer)

Sugere. adoçio de provkllnclas relativas i doaçio dos ~ que menciona, de propriedade do DNER, ao Municipio de Matelindia, no Estado do P.....
ná.
Excelentfssirno Senhor Presidente da República,
Sensfvel à reMndicação da Prefeitura de Matelândia. no Estado do Paraná. venho à presença de
V. ex- sugerir a adoção das providências necessárias à doação, àquele Municfpio, de imóveis pertencentes ao Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem - DNEA, autarquia vinculada ao Ministério
dos Transportes.
Tmta-se de terrenos com área total de
10.()()C)me, originários da. extinta Comissão de estradas de Rodagem nR 1. Os imóveis estão registrados às
fls. 142 e 117 dos Livros nR 3-N e 300M, respectivamente, do Registro Geral de Imóveis de Foz do Iguaçu.
A área, situada em localização privilegiada no
centro da cidade de Matelândia, está em completo abandono. As condições em que se encontram
os imóveis são incompatíveis com os princfpios
que devem reger a administração do patrimônio p6blico.
O Municfpio tem todo interesse em tomar os
imóveis proveitosos pam a comunidade, destinandose ,a fins sociais e esportivos. As autoridades municipais comprometem-se, ainda, a transferir para outro
local os funcionários remanescentes do DNER, sem
quaisquer ônus para a autarquia.
Entendo que o quadro descrito justifica plenamente a transferência do domfnio do imóvel ao
Município. Venho, por isso, sugerir a V. EX- a
adoção de providências nesse sentido, a começar
pelo exame da matéria pelos órgãos competentes
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até o envio de proposição legislativa para a nacessária autorização legal. Adicionalmente. sugiro
que. enquanto a matéria permanecer em exame.
seja autorizada pelo DNER a cessão do uso dos
imóveis ao Municfpio, para atendimento imediato
de sua populaçâo.
É como submeto o assunto à consideração de
V. ExA.
Sala das Sessões, 15 de abri de 1996. - Deputado Werner WancIerw.
REQUERIMENTO
(Do Deputado Werner Wanderer)
Requer o envio de Indicação ao Poder Executivo, pertinente i doaçio de
Imóvel. do DNER ao Município de Mate16nd1a, no Estado do Paraná.
Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 113, inciso I e § 1R, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. ex- seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a adoção das providências necessárias à doação dos imóveis que menciona, de propriedade do Departamento t;'acional de
Estradas de Rodagem, ao Município de Matelândia.
no Estado do Paraná.
8aIa das sessões, 15 de abril de 1998. - Deputado W..... Wanderer.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nl3.320, DE 1898
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Solicito Informações ao senhor Ministro das Comunicaç6es sobre as ligag6es mensais do NI'Viço Disque 900, em
todo o Estado do P.....
senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2IZ da Constituição Federal. e nos arts. 24, inciso Ve § 2IZ, e 115. inciso I, do Regimento Interno, solicito de V. EX- seja
encaminhado ao Senhor Ministro das Comunicações, o seguinte pedido de informações;
Observamos que a grande maioria das redes
de televisão. tanto em nfvel nacional corno estadual.
estão desencadeando verdadeiras ·guerras" através
do disque 0900 e que a propaganda maciça acaba
induzindo as pessoas a utilizar este tipo de serviço.
Diante do exposto julgamos necessário contar com
os seguintes esclarecimentos:
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a) qual o montante global arrecadado mensalmente por estes serviços em todo o Estado do Paraná no período de janeiro de 1997 a março de 1998;
b) a relação do montante mensal de cada município paranaense no período de janeiro de 1997 a
março de 1998;
c) qual ti porcentagem cobrada pela Telepar
por cada ligação.
Sala das Sessões, 15 de abril de 1998. - Deputado Hermes Parcianello.
INDICAÇAo Nt 1.232, DE 1998
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a ijnclusão de recursos no Orçamento Geral da
Uniio de 1999, para o asfaltamento da
BR"272, trecho Goioer6 A lpori, no Estado do Paraná.
ExceIentíssimo Senhor Presidente da República,

A população da microrregião de Goioerê há
trinta anos aguarda a conclusão do asfaltamento da
BR-272, trecho Goioerê-lporã.
O percurso é de 74,3 quilômetros e a preccupação da população daquela. região é com o advento do
asfaltamento da Estrada da Boiadeira que levará os roonicípios da regão de Goioerê ao completo isolamento.
É necessário a intervenção urgente de V. Exno sentido de fazer valer o direito daqueles brasileiros que ali vivem, que ali produzem.
Goioerê e região contribuiu ao País muitomáis
do que o investimento que a União fará com a materialização dessa obra - muito mais.
Razão pela qual apelamos à V. ex- para que
determine aos Ministérios dos Transportes e do Planejamento que incluam na proposta original do Orçamento Geral da União a ser votada por esta Casa,
provavelmente ainda neste primeiro semestre, o valor de cinco milhões de reais para o início das obras.
5aIa das Sessões, 3 de março de 1998. -1Deputado Hermes Parcianello.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicaçio ao.MInlstros de Estado do PlllneJamento e dos
Tran~ ~lcltando a adoçio cltt 1'1'0vidências visando a incluaio no 0rçamento Geral da Unlio para 1999, recursos na ordem de R$S.ooo.OOO,CJO (cinco
milhões de . .ia). para o asfaltamento da
BR-272, trecho de GoIoeri-Ipori, no Estado do Paraná.
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Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 12 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. EX-, seja encaminhada aos Ministros de Estado
do Planejamento e dos Transportes a Indicação em
anexo, solicitando a adoção de providências visando
a inclusão de recursos no Orçamento Geral da
União para 1999, na ordem de R$5.000.000,OO (cinco milhões de reais), para o asfaltamento daBR272, trecho Goioerê-lporã, região noroeste do Paraná. Mister lembrar que este trecho está incluso no
PNV e tem projeto elaborado pelo DNER.
Sala das Sessões, 3 de março de 1998.- Deputado Hermes Parcianello.
INDICAÇÃO Nt 1.233, DE 1998
Ao Excelentf. .imo Senhor Presidente da República (Prof. Fernando Henrique
cardoso). Palácio do Planalto.
Objetivo: criação de frentes de serviços nas
regiões atingidas pela seca.
Justificam - Sem dúvida que o Nordeste e,
em particular a Bahia vivem momentos da maior gravidade com os efeitos devastadores do fenômeno EI
Niiio, que, mais urna vez destroe as pequenas economias, provocando pânico e miséria nas populaçãesrurais.
. É certo que o EI Nino de 1997/98 foi o -mais
grave do século-, provavelmente depois do ocorrido
em 1983, repetindo-se secas que vêm sistematicamente enfraquecendo a capacidade de produção
das populações do semi-árido do Nordeste estendose· a inúmeras outra regiões como é o caso da região Sudoeste da Bahia.
. Na região sudoeste da Bahia, as secas sucessivas, a partir de 1983, vêm gerando enorme desemprego, frustrações de safras, notadamente da lavoura cafeeira, sem que tenha havido recomposições
das condições econômicas de sustentação familiar.
Essa situação gerando prejuízos inestimáveis às populações do campo. com perdas visíveis de renda e
de emprego pela escassez acentuada de trabalho direto ou indireto. O fenômeno atual do EI Niiio aprofundou acentuadamente esses quadros de desemprego na região Sudoeste da Bahia. A safra de café
quebrou em cerca de 50%, em alguns casos, ultrapassando de 60%. desestimulando a economia da
região e gerando pânico entre os produtores e trabalhadores rurais.
Frise-se que a cafeicultura é um dos pontos
de maior sustentação da economia da região Sudoeste da Bahia. Enfraquecida, gera milhares de de-
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sempregos, com as conseqüências sociais que sa-

bemos.
É, pois, a presente Indicação ao senhor Presi-
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REQUERIMENTO DE'INFORMAÇÕES
Ni 3.322, DE 1998
(Do Srs. Inácio Arruda e Aldo Rebelo)

dente da República com a finalidade de sugerir a
criação de Frentes de serviços, medida ernergencial, fator de amenização das dificuldades geradas
pelos longos periodos de secas sucessivas que vêm
desorganizando a economia regional e provocando
desemprego de milhares de pessoas.

Solicita informações ao Senhor Manistro do Exército, General Zenildo Lucena, sobre as medidas adotadn em CORseqüAncia das decIanIções do General
Patrick Hughes, chefe do 6rgio central

Em face, portanto, da relevância e da urgência
da questão abordada, por intennédio da Mesa da
Câmara dos Deputados, dirijo-me a Vossa Excelência, senhor Presidente, Indicando como absolutamente necessária a instalação de Frentes de serviços para atender ao Nordeste e, em particular a região do Sudoeste da Bahia, principalmente, os Municípios de Vitória da Conquista, Barra do Choça, Belo
Campo, Cândido Sales, Tremedal, Anagé, Planalto,
Poções, caetanos, Bom Jesus da serra. Encruzilhada, Ribeirão do lago, ltambé, Piripá, Cordeiros, Jacaraci, Mortugaba, Presidente Jãnio Quadros, MaeOOga, Caraíbas, Brumado, Aracatu, Tanhaçu, Ituaçu,
Barra da Estiva, Boninal, Pistã, Rio de Contas, caculé, Rio do Antônio, Guajeru e Malhada de Pedras,
dentre outros, medida essencial para minimizar os
efeito drásticos da seca e, em conseqüência, das
perdas materiais sofridas pelos produtores rurais do
semi-árido baiano, do desemprego crescente, o que
será de inteira justiça social.
.
Brasflia, 15 de abril de 1998. -. Coriolano Se-

senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, inciso 11, da Constituição Federal, e no art. 115, inciso I, do RICO, solicito a Vossa Excelência, o encaminhamento ao Ministro de Estado do Exército, a solicitação das seguintes inf0nnaçõ8s:
1 - relatório detalhado acerca das providências
adotadas pelo Ministério do Exército diante das declarações do General Patrick Hughes, chefe do 61'gão central de infonnaçães das Forças Armadas dos
EEUU durante palestra no Instituto de Tecnologia de
Massachussets (MIT) na qual defendeu a intervenção militar na Amazônia;
2 - em caso de intervenção militar dos EEUU,
quais as condições das Forças Armadas brasileiras
para proceder a defesa do território ameaçado.
Sala das Sessões, 15 de abril de 1998. - Deputado ln6cio Arruda - Deputado Aldo Rebelo.

Ies, Deputado Federal.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Coriolano Sales)
Requer o envio de Indicaçio ao Ex-

celentisalmo senhor Presidente da República (Prof. Fernando Henrique cardoso).
Palácio do Planalto.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 111, do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência que seja enviado ao Excelentíssimo senhor Presidente da República, Prol. Femando
Henrique Cardoso, a indicação em anexo, reivindicando a criação de Frentes de Serviços nas regiões
atingidas pela seca.
Câmara dos. Deputados, 15 de lilt>ril de 1998. Coriolano sales, Deputado Federal.

de Informações das Forças Armadas doe
EEUU, que defendeu publicMlente • lntervençio militar na Amaz6nia.

REQUERIMENTO Ni 3.321, DE 1998
(Dos Srs. Inácio Arruda e Aldo Rebelo)

Solicita informações ao Senhor Mlnistro das Re1aç6es ExterioNs sobre as
medidas adotadas em coneeq(i6ncla das
declaraç6es do General Patrick Hughes,
chefe do 6rgio central de informações
das Forças Armadas doe EEUU, que defendeu publicamente • inIerYençio mIH-

ter na Amu6nia.
senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 inciso 11, da Constituição Federal, e no art. 115 inciso I, do RICO, solicito a Vossa Excelência, o encaminhamento ao Ministro das Relações Exteriores, a solicitação das seguintes infonnações:
Relatório detalhado acerca das providências
adotadas pelo Ministério das Relações Exteriores
diante das declarações do General Patrick Hughes,
chefe do órgão central de informações das Forças
Armadas dos EEUU durante palestra no Instituto de

Abril de 1998

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS

I ecnologia de Massachussets (Mil) na qual defendeu a intervenção militar na Amazônia.
Sala das Sessões, 15 de abril de 1998. - Deputado Inácio Arruda.

INDICAÇÃO Nt 1.234, DE 1998
(Do Sr. Luiz Fernando)
Sugere mediaçio brasileira para aoluçio da atual cri. poUtica no Paraguai,
• a imediata aplicaçio das cláusula. de
salvaguarda da democracia nos países
membros, constantes doa tratado. lCOI1Stitutivos do Mercosul • da OEA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A ·Moção de Apoio ao Povo Paraguaio·, em
anexo, subscrita por parlamentares de quase todos
os partidos, e das mais diversas unidades da federação, bem caracteriza a preocupação ora dominante
nesta Casa de leis com os rumos da ainda incipiente democracia paraguaia, em face das noHcias·inquietantes de uma iminente ruptura da ordem democrática naquele país innão, peça chave da laboriosa
construção que é o Mercosul.
Não bastasse isso, vimos convivendo com uma
situação de fato, a todos os títulos revoltante, em
que a cúpula militar, ao arrepio de todas as leis e
das práticas mais elementares do Direito, encenou
uma condenação - ilegal e espúria - do candidato
majoritário em todas as pesquisas, via um tribunal
de exceção, com o fim claro de afastá-lo da disputa
nas umas. A continuidade da preferência popular
pelo líder mantido no cárcere, cria agora o risco real
de um atentado contra a sua vida, por parte dos novos caudilhos·inconformados.
O Brasil, há pouco egresso das trevas de um
regime militar do qual Vossa Excelência foi uma vítima, perseguido e exilado político, não pode eximirse de suas responsabilidades, como não se eximiu
em casos semelhantes em Cuba, na África do Sul,
no lraque e em Granada, para citar apenas alguns
exemplos.
Por tudo isso, ao encaminhar a Vossa Excelência a Moção em anexo, sempre zelosos do princípio
constitucional da não intervenção, mas colocando os
direitos da pessoa humana e a defesa da democracia em patamar privilegiado, visamos dar-lhe o respaldo de nosso incondicional apoio para uma tentativa de solução arbitrada, mediadora, reconciliatória
para a crise. E vemos, na postura ética de Vossa
Excelência, na efetiva liderança que seu passado e
seu presente lhe conferem, a melhor credencial para
essa ajuda às lideranças paraguaias ora desafetas,
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na busca de um grande acordo nacional que lhes
traga de volta a paz e a harmonia sociais.
Outrossim, para que não pairem dúvidas quanto à nossa determinação de fazer valer as cláusulas
de salvaguarda da ordem democrática inclusas nos
tratados do Mercosul e da OEA, sugerimos que sejam imediatamente aplicadas as sanções previstas,
até que o Direito e a Justiça voltem a prevalecer.
O Mercosul não pode conviver com prisões pclíticas por delitos de opinião.
O Mercosul não pode coexistir com a opressão.
Sala das Sessões, 14 de abril de 1998. - Deputado Luiz Fernando (PPBlAM).

REQUERIMENTO
(Do Sr.luiz Fernando)
Requer o envio de Indicação à P......
ciência da República, relativa à pos.ibllldade de medlaçio brasileira para aolu-

çio da atual cri~ polftica no Paraguai,
sugerindo (il imediata aplicaçio da.
cláusulas de salvaguarda da democracia
nos par... membros, conat8ntea doa Iratadoa constitutivos do Merc08UI e da
OEA.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 12 , do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. ex- seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação em anexo, relativa à possibilidade de mediação brasileira para solução da atual crise política no
Paraguai, sugerindo a imediata aplicação das cláusulas de salvaguarda da democracia nos países
membros, constantes dos tratados constitutivos do
Mercosul e da Organização dos Estados Americanos, em caso de desrespeito aos direitos humanos
ou ruptura da ordem democrática.
Sala das Sessões, 14 de abril de 1998. _ Depu_

tado luiz Fernando (PPBlAM).
VII- ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, antes
lembrando que amanhã, quinta-feira, dia 16, às 10
horas, haverá sessão solene em homenagem ao
centenário da cidade de Belo Horizonte.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) COMPARECEM MAIS OS SENHORES.:
Minas Gerais
Wagner do Nascimento - PPB.
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Espírito Santo
Etevalda Grassi de Menezes - BIoco/PMDB;
Marcus VICente - PSDB.

Rio de Janeiro
AIcione Athayde - PPB; Ayrton Xerez - PSDB;
Carlos Alberto Campista - PFL; José Maurício PDT; Laura cameiro - PFL; Uma Netto - PFL; Lindberg Farias - PSTU; Márcia Cibilis Vl8nà - PDT;
Márcio Fortes - PSDB; Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco - BIocoIPOMB; Nilton
Cerqueira - SIP; Noel de Oliveira - BIocoIPMDB;
Osmar Leitão - PPB; Ronaldo cezar Coelho PSDB; Ronaldo Santos - PSDB; Rubem Medina PFL; Sérgio Aroues - PPS; Simão Sessim - PPB;
Vanessa Felippe - PFL.

SioPaulo
Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto GoIdman - PSDB; Aldo Rebelo - PCdoB; A1mino Affonso
- PSB; Aloysio Nunes Ferreira - PSDB; Antonio
Carlos Pannunzio - PSOB; Antonio Kandir - PSDB;
Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB;
Amaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - PPB; ApoIinário - BIocoIPMDB; Carlos Nelson - BIocoIPMDB;
Corauci Sobrinho - PFL; Cunha Bueno - PPB; Cunha Uma - PPB; De Velasco - BIocoIPRONA; Delfim Netto - PPB; Duilio Pisaneschi - PTB; Edinho
Araújo - BIocoIPMDB; Eduardo Jorge - PT; Fábio
Feldmann - PSDB; Fausto Martello - PPB; Franco
Montoro - PSDB; Helio Rosas - BIocoIPMDB; Ivan
valente - PT; Jair Meneguelli - PT; João Mellão
Neto - PFL; João Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen
- PPB; José Anibal - PSDB; José Augusto - PPS;
José Coimbra - PTB; José de Abreu - PSDB; José
Genoino - PT; José Pinotti - PSB; Jurandyr Paixão
- PPB; Koyu lha - PSDB; Lamartine PoseUa - PPB;
Luciano Zica - PT; Luiz carlos Santos - PFL; Luiz
Eduardo Greenhalgh - PT; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - PFL; Marcelo Barbieri - BlocoJPMDB;
Marta Suplicy - PT; Maurício Najar - PFL; Nelson
Marquezelli - PTB; Ricardo Izar - PPB; Robson
Tuma - PFL; Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Teima de Souza - PT; Tuga Angerami
- PSDB; Ushitaro Kamia - PPB; Vadão Gomes PPB; Valdemar Costa Neto - PL; Vicente Cascione
- PTB; Wagner Rossi - BlocoIPMDB; Welson Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.
MatoGrouo

Antonio Joaquim - PSDB; Gilney Viana - PT;
Murilo Domingos - PTB; Pedro Henry - PSDB; Ao-
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drigues Palma - PTB; Rogério Silva - PFL; Tete Bezerra - BlocolPMDB; Welinton Fagundes - PL.

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico Vigilante PT; Jof:an Frejat - PPB; Osório Adriano - PFL; Wigberto Tartuce - PPB.
Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - BIocoIPMDB; Carlos Mendes - BIocoIPMDB; Jovair
Arantes - PSDB; Lídia Quinan - BIocoIPMDB; Marconi Perillo - PSDB; Maria Valadão - PTB; Nair Xavier Lobo - BIoco-PMDB; Orcino Gonçalves - BIocolPMDB; Pedro Canedo - PL; Pedro Wilson - PT;
Roberto Balestra - PPB; Sandro Mabel - BIocon=tMDB; Vilrnar Rocha - PFL.
Mato Grosso do SUl

Dilso SperaflCO - PSDB; Flávio Derzi - PPB;
Marçal Filho - PSDB; Saulo Queiroz - PFL.

Paraná
Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo PFL; Antonio ueoo - PFL; BasRio Villani - P3DB;
Chico da Princesa - PTB; Dilceu Sperafico - PPB;
Djalma de Almeida César - BIocoIPMDB; Femando
Ribas Carli - PPB; Flávio Ams - PSDB; Hermes
Parcianello - BIocoIPMDB; João Iensen - PPB; José
Borba - PTB; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Maurício
Requião - BlocoIPMDB; Max Rosenmann - PSOB;
Moacir Micheletto - BlocoIPMDB; Nedson Micheleti
- PT; Nelson Meurer - PPB; Odílio Balbinotti PSDB; Padre Roque - PT; Paulo Bemardo - PT;
Paulo Cordeiro - PFL; Reinhold Stephanes - PFL;
Renato Johnsson - PSDB; Ricardo Barros - PPB;
Ricardo Gomyde - PCdoB; Valdomiro Meger - PFL;
Werner Wanderer - PFL.
Santa Catarina

Dércio Knop - PDT; Edinho Bez - Blocon=tMDB; Edison Andrino - BlocoIPMDB; Hugo
Biehl - PPB; João Matos - BIoco/PMDB; João Pizzolatti - PPB; Mário Cavallazzi - PPB; Milton Men·
des - PT; Nauta de Conto - BiocoIPMDB; Paulo
Bauer - PFL; Paulo Bornhausen - PFL; Paulo Gouvea - PFL; Serafim Venzon - por; Valdir ColattoBlocoIPMDB; Vânio dos Santos - PT.

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT; Adytson Motta - PPB; Airton
- PDT; Arlindo Vargas - PTB; Augusto Nardes PPB; Carlos Cardinal - PDT; Darcísio Perondi - BIo~
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coIPMDB; Enio Bacci - PDT; Esther Grossi - PT; Ezidio Pinheiro - PSDB; Fetter Júnior - PPB; Jair Soares - PPB; Jarbas Lima - PPB; Luiz Mainardi - PT;
Matheus Schmidt - PDT; Mendes Ribeiro Filho - BlocoIPMDB; Miguel Rossetto - PT; Nelson Marchezan
- PSDB; Nelson Proença - BlocoIPMDB; Odacir
Klein - BlocoIPMDB; Osvaldo BioIchi - PTB; Paulo Ritzel- BIocoIPMDB; Renan Kurtz - PDT; Telmo KirstPPB; Valdeci Oliveira - PT; WaIdoniro FIOI"élYeI1te - PT;
Wilson Cignachi - BtocoIPMDB; Veda Crusius - PSDB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
Roraima
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sergipe
Cleonâncio Fonseca - Bloco/PMDB.
Bahia
Jonival Lucas - PFL; Luiz Alberto - PT; Prisco
Viana-PPB.

Minas Gerais
Danilo de Castro - PSDB; Joana D'Are - PT;
José Sanatana de Vasconcellos - PFL; Márcio Reinaldo Moreira - PPB; Mário de Oliveira - PPB; Raul
Belém - PFL; Romel Anizio - PPB; Sérgio Naya -

SIP.
Espírito Santo

Moisés Lipnik - PL.

Feu Rosa - PSDB.

Amapá

Rio de Janeiro

Sérgio Barcellos - PFL.
Pará
Hilário Coimbra - PSDB; Mário Martins - BlocoIPMDB; Nicias Ribeiro - PSDB; Socorro Gomes PedoB.
Amazonas
Alzira Ewerton - PSDB; Euler Ribeiro - PFL;
Luiz Fernando - PPB.

Rondônia

Aldir Cabral - PFL; Alexandre Santos - PSDB;
Francisco Dornelles - PPB; José Carlos Coutinho PFL; Maria da Conceição Tavares - PT; Roberto
Campos - PPB; Roberto Jefferson - PTB.

São Paulo
Ayres da Cunha - PFL; Celso Russomanno PPB; Fernando Zuppo - PDT; Hélio Bicudo - PT;
José Machado - PT; Marquinho Chedid - PSD; Paulo Uma - PFL.

Distrito Federal

Moisés Bennesby - PSDB.

Maria Laura -

Tocantins
Darei Coelho - PFL; Freire Junior colPMDB; Osvaldo Reis - PPB.

pt

Blo-

Maranhio
Davi Alves Silva - PPB; Pedro Novais - BlocoIPMDB; Roberto Rocha - PSDB.

ceará
Aníbal Gomes - PSDB; Paes de Andrade BIocoIPMDB; Paulo Lustosa - BIocoIPMDB.
Piauí
Alberto Silva - BlocoIPMDB.

Goiás
Pedrinho Abrão - PTB; Rubens Cosac - BlocoIPMDB.

Mato Grosso do Sul
Marilu Guimarães - PFL; Marisa Serrano PSDB; Oscar Goldoni - BIocoIPMDB.
Paraná
José Janene - PPB; Luciano Pizzatto - PFL.
Santa Catarina

Paraiba
José Aldemir - BlocoIPMDB; José Luiz ClerotBlocoIPMDB; Roberto Paulino - BIocoIPMDB;
Pernambuco
Antonio Geraldo - PFL; Roberto Fontes - PFL;
Vicente André Gomes - PSB.

Alagoas
Fernando Torres - PSDB; José Thomaz Nonô
-PSDB;

José Carfos Vieira - PFL.

Rio Grande do Sul·
Adroaldo Streck - PSDB; Germano Rigotto BlocoIPMDB.

o

SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro
a sessão, designando para amanhã, quinta-feira, dia
16, às 14 horas, a seguinte
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ORDEM DO DIA
(Às 16 horas)

TRABALHO DE COMISSÕES
COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU
RECURSOS
I- Emendas
Prazo cfe 5 Sessões para apresentação de
emendas (art. 216 § 1° do RI).
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PROJETO DE LEI:
N0 3.530197 (RENATO JOHNSSON) - Dispõe sobre a
vigência dos atos que alterem alíquotas do
imposto de importação.
PRAZO - 3° DIA: 16-04-98
ÚLTIMO PRAZO: 20-04-98
2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART 54
(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS DO
ART. 144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART 58, § 3°
combinado com ART. 132, § 2°
2.1 PELA INADEQUAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

FINANCEIRA

E10U

PROJETO DE RESOLUÇÃO:
PROJETOS DE LEI:
N° 176/98 (ADYLSON MOTTA) - Acrescenta artigo a
Resolução 17, de 21 de setembro, de 1989,
disciplinando o uso do plenário da Câmara dos
Deputados.
PRAZO - 4° DIA: 16-04-98
ÚLTIMO PRAZO: 17-04-98

11 - Recursos
1. CONTRA
APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ,ART. 58, § 3°
combinado com ART. 132, § 2°
1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS
PROJETO DE LEI:

N° 3.607/93 (JACKSON PEREIRA) - Concede
incentivos fiscais do imposto de renda, para
empreendimentos turísticos, nas áreas da
SUDAM e da SUDENE.
PRAZO - 3° DIA: 16-04-98
ÚLTIMO PRAZO: 20-04-98
N° 2.255196 (PAULO PAIM) - Isenta os trabalhadores
em geral e os aposentados do pagamento da
Contribuição Provisória sobre a Movimentação
Financeira - CPMF.
PRAZO - 3° DIA: 16-04-98
ÚLTIMO PRAZO: 20-04-98
N° 2.565/96 (JOÃO MENDES) - Cria incentivo fiscal
para o imposto de renda.
PRAZO - 3° DIA: 16-04-98
ÚLTIMO PRAZO: 20-04-98

N° 3.192-8/97 (CLÁUDIO CHAVES) - Altera a Lei nO
7.674, de 4 de outubro de 1988, que "Autoriza o
RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA
O GRANDE EXPEDIENTE
Instituto de Administração Financeira da
ABRIL DE 1998Previdência e Assistência Social - lAPAS a doar
à Academia Nacional de Medicina imóveis -;:D;:-:a7ta:-;:;D;-:-ia-d:;-a::--;:;:S-:-em=-=-a--na---;H-;-o-ra--;N~o-m-e----destinados à instalação de centros de estudo e 16
5õ1-Feira
15:00 Talvane Albuquerque
pesquisa".
15:25 Walter Pínheiro
PRAZO _20 dia: 16-04-98
õ1
ÚLTIMO DIA: 22-04-98
17
6 -Feira
10:00 Osório Adriano
10:25 Moisés Bennesby
10:50 Roberto Santos
1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)
11:15 Humbert~ Costa
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20

23 ·Feira

21

33 ·Feira

22

43 ·Feira

23

S'l·Feira

24

63 ·Feira

11:40 Antonio Joaquim
12:05 Jarbas Lima
12:30 Welson Gasparini
12:55 Carlos Nelson
13:20 Paulo Rocha
15:00 Oscar Andrade
15:25 Expedito Júnior
15:50 Regina Lino
16:15 Aldo Arantes
16:40 Nelson Marquezelli
17:05 Edinho Bez
17:30 Augusto Viveiros
17:55 Adelson Salvador
18:20 Jaime Marfins
15:00
15:25
15:00-""Noel
de Oliveira
...-....
15:25 Eurípedes Miranda
15:00 Adhemar e Barros Filho
15:25 Pedro Canedo
10:00 Joana Darc
10:25 Roland Lavigne

Quinta-feira 16 10183

27

23 ·Feira

28

33 ·Feira

29

43 ·Feira

30

53 ·Feira

10:50
11 :15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20
15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20
15:00
15:25
15:00
15:25
15:00
15:25

Esther Grossi
Sarney Filho
Roberto Valadão
Paulo Bornhausen
Salatiel Carvalho
Aroldo Cedraz
Padre Roque
Francisco Rodrigues
Gervásio Oliveira
Roberto Pessoa
Inácio Arruda
Fernando Lyra
Cesar Bandeira
Osvaldo Reis
Fernando Ferro
Severino Cavalcanti
Vicente Arruda
Vanio Dos Santos
José Machado
Wagner Salustiano
GilneyViana
Tete Bezerra

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES·
I - COMISSÕES PERMANENTES:

3-

COMISSÃO DE AGRICULTURA te
pOLíTICA RURAL
A V I S O N° 04/98
RECEBIMENTO DE EMENDAS

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Início: 07/04/98
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 43 Sessão

1-

PROJETO DE LEI N° 687-Al95 - do Sr. Koyu
lha - que "Dispõe sobre a política pesqueira
nacional, regula a atividade pesqueira e dá
outras providências". (Apensados os PLs n.os
825/95, 1.273/95, 2.965/97, 3.016/97 e
3.331/97)
RELATOR: Deputado B. SÁ

PROJETO DE LEI N° 4.053/98 - do Sr. Paulo
Lustosa - que "Anistia e reescafona parte das
dívidas oriundas dos financiamentos aos mini e
pequenos produtores rurais, da área do
Polígono das Secas".
RELATOR: Deputado VALDIR COLATIO

Local: Plenário 01, Sala T-21 , Anexo 11
Horário: 10 horas

PAU T A N° 01/98
A - P.·oposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:
PRIORIDADE

2-

PROJETO DE LEI N° 3.788/97 - do Sr. Werner
Wanderer - que "Altera os dispositivos da Lei
n.o 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que
dispõem que os créditos de custeio sejam os
únicos
passíveis
de
cobertura
pelo
PROAGRO".
RELATOR: Deputado ELTON ROHNELT

1-

PROJETO DE LEI N° 2.960/97 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 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".

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS-
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RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA
PARECER:
pela
constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação

juridicidade, boa técnica legislativa e, .'
no mérito, pela aprovação.
2-

PAU T A N° 02198
A - Proposição sujeita a disposições
especiais (art. 202 e..203 do RI):
TRAMITAÇAO ESPECIAL
1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 500/97 - do Senado Federal - que "dá nova
redação ao § 2° é" ~;'. 102 da Constituição
Federal." (Apensada ., Proposta de Emenda à
Constituição nO 517/97
RELATOR: Deputado 1\1.
'J?ES
3PARECER
REFOI;.,
\00:
pela
admissibilidade deste, (,.
emenda de
redação; e pela inadimissibilil.
da Proposta
de Emenda à Constituiçãc N° 517/97,
apensada.
VISTA: Conjunta, concedida em 04/02/98, aos
Deputados Prisco Viana, Alzira Ewerton,
Djalma de Almeida César, Sérgio Miranda,
José Genoíno e Nilson Gibson.
1

PAU T A N° 04/98
A - Proposição sujeita à apreciação do

4-

Plenário da Casa:
TRAMITAÇÃO ESPECIAL
( art. 202 a 203 do RI)
1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 264/95 - do Sr. Dilceu Sperafico e outros que "altera o inciso XXIX do artigo 7° da
Constituição Federal, para uniformizar o prazo
prescricional para ações trabalhistas".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela admissibilidade.

5-

PAU T A N° 05/98
A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:
PRIORIDADE
1-

PROJETO DE LEI N° 2.377/96 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 875/96) - que "altera
a redação do artigo 190 do Decreto-Lei nO
1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código
Penal Militar".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER:
pela
constitucionalidade,

Abril de 1998

PROJETO DE LEI N° 2.863-A/97 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 342/97) - que
"estabelece as sanções administrativas e
penas em caso de realização de atividades
proibidas pela Convensão Internacional sobre
a proibição do Desenvolvimento, Produção,
Estocagem e Uso das Armas Quimicas e
sobre a Destruição das Armas Químicas
existentes no Mundo (CPAQ)".
RELATORA: Deputada ZULAI~ COBRA
PARECER:
pela
constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com emenda

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 126/97 - do
Sra. Maria Elvira - que "institui o Prêmio Darcy
Ribeiro de Educação".
RELATOR: Deputado MOISES BENNESBY
PARECER:
pela
constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste, e da
emenda adotada pela Comissão de Educação,
Cultura e Desportos, na forma do substitutivo
apresentado e da subemenda oferecida à
emenda da Comissão de Educação, Cultura e
Desportos.
SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 1.289-0/91 - que
"amplia, para o estrangeiro em situação ilegal
no território' nacional, o prazo para requerer
registro provisório".
RELATOR: Deputado DJALMA DE ALMEIDA
CÉSAR
PARECER:
pela
inconstitucionalidade,
injuridicidade e, no mérito, pela rejeição.
PROJETO DE LEI N° 963/95 - do Sr. Sérgio
Carneiro - que "dispõe sobre a eleição
presidencial motivada por vacância, nos
termos do artigo 81, parágrafo 10, da
Constituição Federal". ( PL nO 1011/95)
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA
PARECER:
pela
constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa, e no mérito,
pela aprovação deste e do Projeto de Lei nO
1011/95, apensado.

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:
PRIORIDADE
6-

PROJETO DE LEI N° 1.043-B/95 - do Supremo
Tribunal Militar - que "acrescenta inciso ao
artigo 9° da Lei nO 8.547, de 4 de setembro de

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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1992, que "organiza a Justiça Militar da União
emendas adotadas pela Comissão de
e regula o funcionamento de seus serviços
Seguridade Social e Família; e pela
auxiliares".
inconstitucionalidade de Projeto de Lei nO
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
2.458/96, apensado
PARECER:
pela
constitucionalidade,
PAU T A N° 09/98
juridicidade, técnica legislativa deste e do
substitutivo da Comissão de Relacões
Exteriores e de Defesa Nacional~ nos termos A - Proposições sujeitas à apreciação
do susbtitutivo apresentado.
conclusiva das Comissões:
7-

PROJETO DE LEI N° 3.152-A/97 - do Senado
Federal (PLS nO 307/95) - que "altera a 1 redação do art. 4° do Decreto-lei nO 972, de 17
de outubro de 1969, que dispõe sobre o
exercício da profissão de jornalista, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA
PARECER:
pela
constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com emenda

PAUTA N° 06/98
A - Redação final:
1-

PROJETO DE LEI N° 731/95 - do Sr. Ubiratan
Aguiar - que "Regulamenta o § 1° do art. 213
da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON

PAU T A N° 07/98

A - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
1-

2-

PRIORIDADE
PROJETO DE LEI N° 2.536-B/96 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 1148/96-PE) - que
"autoriza o Poder Executivo a conceder
remissão parcial de créditos externos, em
consonância com parâmetros estabelecidos
nas Atas de Entendimentos originárias do.
chamado "Clube de Paris" ou em Memorandos
de Entendimentos decorrentes de negociação
bilaterais, negociar títulos referentes a créditos
externos a valor de mercado e receber títulos
da dívida do Brasil e de outros países em
pagamento e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ZULAI~ COBRA
PARECER:
pela
constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
2-

PROJETO DE LEI N° 2.517-A/96 - do Sr. João
Colaço - que "altera o artigo 2° do Decreto-Lei
nO 719, de 31 de julho de 1969, 'cria o Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico e dá outras providências'".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER:
pela
constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

PROJETO DE LEI N° 1.412/96 - do Sr. Márcio
Fortes - que "dá nova redação e altera
PAUTA N° 10/98
dispositivos da Lei nO 2.800, de 18 de junho de
1956, que "Cria os Conselhos Federal e A - Redação final:
Regionais de QUímica, dispõe sobre o
Relator: NILSON GIBSON
exercício da profissão de químico, e dá outras
providências".
1PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
RELATOR: Deputado JOSÉ REZENDE
494/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
PARECER:
pela
constitucionalidade,
- que "Aprova o ato que renova a concessão
juridicidade e técnica legislativa, com emenda.
deferida à RÁDIO EMISSORA BATOVI LTDA.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
PROJETO DE LEI N° 2.242/96 - do Sr.
em onda média na cidade de São Gabriel,
Eduardo Jorge e Ursicino Queiroz - que "cria o
Estado do Rio Grande do Sul".
dia nacional de vacinação do idoso e o
programa de vacinação em idosos internados
ou recolhidos em instituições geriátricas".
2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE
510/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
PARECER:
pela
constitucionalidade,
- que "Aprova o ato que renova a concessão
juridicidade e técnica legislativa deste e das
da RÁDIO DIFUSORA CAXIEN5E LTDA. para
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3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-
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explorar serviço de radiodifusão sonora em 10onda média na cidade de Caxias do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul".
PROJETO DE D!::r ::':.T0 LEGISLATIVO N°
512/97 - da Comiss6~e Ciêrlcia e Tecnologia
renova a concessão
- que "Aprova o ato ~
de A GAZETA DO ESPi. '0 SANTO - RÁDIO
E TV LTDA. para e~:orar serviço de
radiodifusão
de sons e~"1(t~ns (TV) na 11cidade de Vitória, Estado do E:. -.to Santo".
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
513/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
- que "Aprova o ato que renova a concessão
da RÁDIO OSÓRIO LTOA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Osório, Estado do Rio Grande do
Sul".
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
529/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
- que "Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO CLUBE DE CONQUISTA
LTOA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de
Vitória da Conquista, Estado da Bahia".
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
530/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
- que "Aprova o ato que renova a concessão
deferida à RÁDIO MIRADOR LTOA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Rio do Sul, Estado
de Santa Catarina".
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
531/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
- que "Aprova o ato que renova a concessão
deferida à REDE DE EMISSORAS UNIDAS
DE PARAGOMINAS LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Paragominas, Estado do Pará".
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
532/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
- que "Aprova o ato que renova a concessão
deferida à RÁDIO MANTIQUEIRA LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Niquelândia, Estado
de Goiás".
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
533/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
- que "Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO MIRANTE LTOA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de São Luís,
Estado do Maranhão".

Abril de 1998

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
534/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
- que "Aprova o ato que renova a concessão
deferida à RÁDIO ALIANÇA LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Concórdia, Estado
de Santa Catarina".
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
535/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
- que "Aprova o ato que renova a concessão
da RÁDIO COLON LTOA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Joinville, Estado de Santa
Catarina".

12 _

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
536/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
- que "Aprova o ato que renova a concessão
da RÁDIO CLUBE DE CONQUISTA LTDA.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia".

13-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
538/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
- que "Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à REDE COMUNITARIA DE
COMUNICAÇÕES
DE
SANTANA
DO
LIVRAMENTO LTOA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada
na 'cidade de Santana do Livramento, Estado
do Rio Grande do Sul".

14 -

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
540/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
- que "Aprova o ato que renova a concessão
da RÁDIO CLUBE DE MaCaCA LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Mococa, Estado de
São Paulo".

15 _

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
541/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
- que "Aprova o ato que renova a concessão
da RÁDIO DIFUSORA DE RIO NEGRO LTDA.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Rio Negro,
Estado do Paraná".

16 _

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
542/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
- que "Aprova o ato que renova a concessão
da RÁDIO JAGUARI LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média

Abril de 1998
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outorgada à RÁDIO CIDADE DE CUIAE
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em fre.,güência modulada na cidade de
Cuiabá, Estado de Mato Grosso".

na cidade de Jaguari, Estado do Rio Grande
do Sul".
17 -
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°

543/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
- que "Aprova o ato que renova a concessão
DE
da
SOCIEDADE
RÁDIO
CLUBE
VARGINHA LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Varginha, Estado de Minas Gerais".

18 -

- que "Aprova o ato que renova a concessão
da FUNDAÇÃO SÃO JOSÉ DO PARAíso
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Paraisópolis,
Estado de Minas Gerais".

25 -

20 -

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°

26 -

21 -

PROJETO' DE DECRETO LEGISLATIVO N°

27 -

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°

547/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
- que "Aprova o ato que renova a permissão
à
RÁDIO
E
TELEVISÃO
outorgada
COLUMBIA LTOA. para explorar serviço de 28 radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Lorena, Estado de São Paulo".

22 -

23 -

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
Comissão de Ciência e
Tecnologia - que "Aprova o ato que renova a
concessão
da
RÁDIO
DIFUSORA
SANTARRITENSE LTDA.
para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de
Minas Gerais".

553/97 - da

546/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
- que "Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO FM PAMPA BAGÉ LTDA.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Bagé,
Estado do Rio Grande do Sul".

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
Comissão de Ciência e
Tecnologia - que "Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à COLATINA RÁDIO
SOM LTOA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Colatina, Estado do Espírito
Santo".

552/97 - da

545/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
- que "Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO GAÚCHA S.A. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda curta na cidade de Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul".

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
Comissão de Ciência e
Tecnologia - que "Aprova o ato que renova a
concessão da
RÁDIO
CULTURA DE
TAUBATÉ LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Taubaté, Estado de São Paulo".

550/97 - da

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°

544/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia

19 -

24 -

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 29 548/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
- que "Aprova o ato que renova a pemlissão
à
RÁDIO
DIFUSORA
outorgada
GUARARAPES LTDA. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Guararapes, Estado de São Paulo".

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
555/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
- que "Aprova o ato que renova a concessão
da RÁDIO PRINCESA DO SUL LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Goiatuba, Estado de
Goiás".
PROJETO DE LEI N° 4.175/89 - do Sr. Koyu
lha - que"Dispõe sobre. gratuidade de
transporte de idosos".
PROJETO DE LEI N° 2.189/96 - do Sr.
Maurício Requião - que "Revoga o art. 4° do
Decreto-Lei nO 911, de 1° de outubro de 1969,
que trata da alienação fiduciária".

A V I S O N° 04/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° Início.: 08.04.98
549/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia," Prazo.: 5 Sessões
- que "Aprova o ato que renova a permissão Decurso: 58 Sessão
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A • Da Análise da C:;-:st.itucionalidade e 5Juricidade (art. 54,1)
1-

PROJETO DE LEI N° ':'C66-8/97 - do
Ministério Público da Uni",' rMSC-PGR nO
02/97) - que "dispõe sobre a {.; _-reira de Apoio
Técnico-Administrativo do Minis.. --ia Público da
União, fixa os valores de sua remuneração e
dá outras providências".
6RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

A V I S O N° 05/98
RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO

7-

Início.: 14.04.98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 33 Sessão

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

A· Da Análise da Constitucionalidade e 8Juridicidade (art. 54, I)

Abril de 1998

PROJETO DE LEI W 2.726-A/97 - do
Wigberto Tartuce - que" acrescenta § 4 0
art. 457 do Decreto- Lei n° 5.452, de 10
maio de 1943- Consolidação das Leis
Trabalho".
RELATOR: Deputado OSMIR LIMA

Sr.
ao
de
do

PROJETO DE LEI W 2.804-A/97 - do Sr.
Elizeu Padilga - que "altera a denominação
dos profissionais de massaQ.em, de que trata a
Lei n° 3.968, de 05 de o~ubro de 1961, de
massagista para massotera~euta, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PROJETO DE LEI N° 3.013/97 - do Sr. Luiz
Eduardo Greenhalgh - que "dispõe sobre o
dever de notificação em caso de necessidade
de ações preventivas, de socorro, assistenciais
ou recuperativas na área de defesa civil e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado DJALMA DE ALMEIDA
CÉSAR
PROJETO DE LEI W 3.178-A/97 - do Sr.
Padre Roque - que "altera dispositi.vos do art.
36 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional".
RELATOR: Deputtado CORIOLANO SALES

1-

PROJETO DE LEI N° 3.186-C/92 - do Sr. José
Fortunati - que "torna obrigatória a exibição,
nas salas de cinemas do País, de filmes
contendo recomendações sobre a AIDS".
RELATOR: Deputado MAGNO 8ACELAR

2-

PROJETO DE LEI N° 3.339-8/92 - do Sr. Luiz
A V I S O N° 06198
Moreira - que "torna obrigatória a indicação
nas embalagens dos produtos dietéticos e
similares, pelas indústrias fabricantes, das
quantidades de edulcorantes utilizados em RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: '16.04.98
suas composições".
Prazo.: 5 Sessões
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS
Decurso: 13 Sessão
PROJETO DE LEI N° 506-Al95 - do Sr. Remi
, •
•
•
•
Trinta - que "dispõe sobre a inclusão
obrigatória de Educação Sexual no currículo A· Da Analise da Constitucionalidade
da escola fundamental".
Juridicidade (art. 54, I)
RELATOR: Deputado NILMÁRIO MIRANDA

3-

4-

PROJETO DE LEI W 1.333-8/95 - do Sr. 1Jovair Arantes - que "dispõe sobre a validade
dos bilhetes de passagem no transporte
coletivo rodoviário de passageiros e dã outras
providências". (Apensado Projeto de Lei n°
1.875/96)
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

e

PROJETO DE LEI N° 3.362-8/97 - do Tribunal
Superior do Trabalho - que "dispõe sobre a
criação de Juntas de Conciliação e Julgamento
na 153 Região da Justiça do Trabalho, define
jurisdições e dá outras providências".
RELATOR: Oeputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS
AVISO N° 02/98
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PAUTA N° 04/98
Local: Plenário· 5, Anexo 11
Horário: 10h

RECEBIMENTO DE EMENDAS

A - Proposição Sujeita à Apreciação do
Plenário da Casa:
URGÊNCIA
(ART.
155 do R.I.)
PROJETO DE LEI N° 4.238/98 - do Sr.

Início.: 07.04.98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 43 Sessão

1-

Wioberto Tartuce - que "dispõe as condições
para a venda de anabolizantes para uso
humano".
Relator: Deputado ELIAS MURAD

1-

2-

PROJETO DE LEI N° 3.645-Al97 - do Sr.
Eduardo Jorge - que "acrescenta arts. 3° e 4°
à Lei na 8.723, de 28 de outubro de 1993, que
dispõe :>vbre a redução de emissão de
poluentes por veículos automotores e dá
outras providências".
Relator: Deputado JAQUES WAGNER

3-

PROJETO DE LEI N° 1.271-8/95 • do Sr. Ivan
Valente - que "veda a utilização de células de
mercúrio e células de diafragma por indústrias
produtoras de cloro-soda".
2Relator: Deputado RICARDO IZAR

PROJETO DE LEI N° 4.792/90 - do Poder
Executivo (MSC na 228/90), que "cria a Área
de Livre Comércio no Município de Oiapoque,
Estado do Amapá, e dá outras providências".
(Apensados os Projetos de Lei nas 2.612/92,
386/95,406/95 e 675/95)
RELATOR: Deputado ODACIR KLEIN
PARECER: contrário ao Projeto de Lei na
4.792/90 e aos Projetos de Lei nas 2.612/92,
386/95, 406/95 e 675/95, apensados

B - Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
PAU T A N° 04/98
AUDIÊNCIA PÚBLICA

PROJETO DE LEI N° 1.619/96 - do Sr.
Herculano Anghinetti, que "cria o Programa
Especial
de
Crédito
para
bancários
desempregados".
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLAITI
PARECER: contrário

3-

PROJETO DE LEI N° 1.722/96 - do Sr.
Matheus
Schmidt,
que
"dispensa
as
microempresas do pagamento de multa pelo
atraso na entrega de declaração de
rendimentos e informações".
RELATOR: Deputado PAULO RITZEL
PARECER REFORMULADO: favorável, com
substitutivo

1-

Representante do Movimento Nacional de 4Meninos e Meninas de Rua do Distrito Federal;

2-

Representante da Frente Parlamentar pelos
Direitos da Criança;

PROJETO DE LEI N° 2.358/96 - do Sr.
Francisco Horta, que "dispõe sobre o
funcionamento do comércio varejista em
geral".
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLAITI
PARECER: favorável, com substitutivo

3-

Deputada MARILU GUIMARÃES - Presidente
da Frente Parlamentar pelo fim da Exploração 5Sexual de Crianças e Adolescentes;

LOCAL: Plenário 9, anexo"
HORÁRIO: 10 horas
TEMA: A SITUAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E RESPECTIVOS PROJETOS EM TRAMITAçÃO NO CONGRESSO NACIONAL

CONVIDADOS:

PROJETO DE LEI N° 2.389-A/96 - do Sr.
Cunha Bueno, que "dispõe sobre a
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desÉ!statizaçã'o da Engenharia, Const~t1ção e
Ferrovia SA -VALEC".
RELATOR: Deputado LIMA NETTO
PARECER REFORMULADO: favorável, com
substitutivo

6-

7-

PROJETO DE LEI N° ~.673/97 - do Sr. Wilson
Cignachi, que "altera a alínea "f" do inciso XII
do art. 9° da Lei nO 9.317, de 5 de dezembro de
1996, que institui o Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LIMA NETTO
PARECER: favorável, com substitutivo
PROJETO DE LEI N° 3.712/97 - do Sr. Júlio
Redecker, que "reduz a alíquota do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente
sobre artigos de viagem, bolsas e artefatos
semelhantes".
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATTI
PARECER: contrário
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- Deputado MICHEL TEMER ~ Presidente da C~mara dos
Deputados;
- Senador ANTÓNIO CARLOS MAGALHÃES - Presidente
do Senado Federal;
- Senador ARTUR DA TÁVOLA - Presidente da Comissão
de Educação do Senado Federal;
- Membros da Comissão de Educação;
- HAMILTON PEREIRA DA SILVA - Secretário de Cultura
do GDF;
- MARTA XAVIER - Assessora da Alfabetização Solidária;
- REGINA STEVES - Coordenadora Executiva do Projeto
de Alfabetização Solidária;
- AGOP KAYAYAN - Representante da UNICEF;
- ANTONIO ERMINIO DE MORAIS - empresário; e
- JORGE WERTHEIN - Representante da UNESCO.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
EDESPORTO

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

PAU T A N° 04/98
REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A V I S O N° 04/98

Horário: 10 h
PROGRAMAÇÃO:
Exibição do filme "Central do Brasil", de Walter Salles, às
10h, em sala a ser determinada, e debate, às 12h, no Auditório do Espaço Cultural da Câmara dos Deputados, sobre
a temática "alfabetização" abordada no filme.

CONVIDADOS:
- WALTER SALLES - cineasta e diretor do filme;
- FERNANDA MONTENEGRO - atriz;
- PAULO RENATO DE SOUZA - Ministro da Educação e
do Desporto;
- FRANCISCO CORRI:A WEFFORT - Ministro da Cultura;
- RUTH CARDOSO - Presidente do Conselho da Comunidade Solidária;
- CRISTOVAM BUARQUE - Governador do Distrito
Federal;

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início 08/04/98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: - 4a Sessão

A • Da Análise do Mérito:
PROJETO DE LEI N° 4.101-A/89 - do Sr.
Paulo Paim (em apenso os PL nOs 5.089/90,
5.237/90, 6.038/90, 287/91, 386/91, 420/91,
728/91, 737/91, 742/91, 895/91, 984/91,
994/91,
1.102/91, 1.126/91, 1.282/91,
1.309/91, ,1..924/91, 1.941/91,
2.003/91,
2.105/91, 2.152/91, 2.534/92,
2.641/92,
2.660/92, 2.799/92, 2.878/92,
2.976/92,
2.977/92,
3.128/92, 3.320/92,
3.340/92,
3.562/93, 3.606/93, 4.024/93, 756/95,
\3.431/97 e 3.560/93) - que "dispõe sobre a
transferência de imóveis financiados pelo
Sistema Financeiro de Habitação e dá outras
provid,ências".
RELAt~R: Deputado AUGUSTO VIVEIROS
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sistema de bilhetagem automática, profissional
encarregado de prestar
atendimento de
bordo".
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

A V I S O N° 05/98
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio 16/04/98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

11 • COMISSÕES TEMPORÁRIAS

A • Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária (art. 54, 11):
1-

2-

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 383·A/96 • CENSOR FEDERAL

PROJETO DE LEI N° 2.009-B/96 - do Sr.
Abelardo Lupion - que "dispõe sobre o prazo
para pagamento de produtos agrrcolas
importados."
RELATOR: Deputado FIRMO DE CASTRO
PROJETO DE LEI N° 2.761-B/97 - do Sr.
Pedro Wilson - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade da publicação anual pelo
Executivo das informações policiais que
especifica."
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

PAUTA N° 3/98
(AUDIÊNCIA PÚBLICA)
Horário: 10h
Local: Plenário 11, Anexo 11
1-

B • Da Análise do Mérito:
3-

PROJETO DE LEI N° 1.996-A/96 - cio Sr.
Carlos Cardinal - "dispõe sobre alterações ao
artigo 8° e ao artigo 9°, Capitulo 11, da lei nO
9.069, de 29 de junho de 1995."
RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ

4-

PROJETO DE LEI N° 3.576/97 - do Sr.
Fernando Diniz - que" altera o art. 17 da Lei nO
3.276, de 5 de outubro de 1957, que dispõe
sobre créditos orçamentários destinados à
defesa contra as secas do Nordeste, regula a
forma de pagamento de prêmios pela
construção de açudes em cooperação, e dá
outras providências."
RELATORA: Deputada VEDA CRUSIUS

COMISSÃO DE VIAçÃO E
TRANSPORTES
A V I S O N° 05/98

1-

PROJETO DE LEI N° 4.249/98 _. do Sr. Edson
Silva ":' que "obriga as empresas de transporte
coletivo a manter, nos veiculas dotados com

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 383-A, DE 1996 - do Sr. Benedito Domingos
e outros - que "dá nova redação ao 'caput' e ao
parágrafo único do artigo 23 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias".
RELATOR:
Deputado
SEBASTIÃO
MADEIRA.
CONVIDADOS:
- Sr. ANTÔNIO AUGUSTO DE ARAÚJO,
Coordenador do Instituto Nacional de
Criminalistica; e
- Sr. SÉRGIO ROLDAN DE OLIVEIRA,
Censor Federal.

111 • COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA
Horário: 10 horas
Local: Plenário 02, Anexo 11

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 08/04/98
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 38 sessão
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PAU T A N° 05/98
A) Apresentação, discussão e votação
das seguintes matérias, remanescentes
das Pautas nOs 01 e 04198:
1-

Relatório às emendas apresentadas ao Projeto
de Decreto Legislativo referente às Contas do

Presidente da República de 1996.
Relator: Senador JEFFERSON PERES
Voto: Pela rejeição das emendas 01, 02, 03 e
04 e aprovação da emenda 05.

Apreciação
equerimentos
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dos

seguintes

Requerimento
do
Deputado
PAULO
BERNARDO, através do qual solicita ao
Ministro da Marinha informações acerca dos
programas elou projetos em áreas sociais.
Requerimento
do
Deputado
PAULO
BERNARDO, através do qual solicita ao
Ministro da Aeronáutica informações acerca
dos programas elou projetos em áreas sociais.
do
Deputado
PAULO
Requerimento
BERNARDO, através do qual solicita ao
Ministro do Exército informações acerca dos
programas elou projetos em áreas sociais.
Requerimento
do
Deputado
PAULO
BERNARDO, através do qual solicita ao
Ministro da Marinha informações acerca dos
programas elou projetos nas áreas Científica e
Tecnológica.
Requerimento
do
Deputado
PAULO
BERNARDO, através do qual solicita ao
Ministro da Aeronáutica informações acerca
dos programas elou projetos nas áreas
Científica e Tecnologia.
Requerimento
do
Deputado
PAULO
BERNARDO, através do qual solicita ao
Ministro do Exército informações acerca dos
programas elou projetos nas áreas Científica e
Tecnológica.
Requerimento
do
Deputado
PAULO
BERNARDO, através do qual solicita ao
Presidente da Caixa Econômica Federal
informações sobre o programa "HABITAR
BRASIL".
Requerimento
do
Deputado
PAULO
BERNARDO, através do qual solicita ao
Secretário da Receita Federal ínformações
acerca dos incentivos concedidos no âmbito da
SUDAM
e SUDENE
constantes
dos
Demonstrativos de Beneficios Tributários na
Proposta Orçamentária para 1998.

PAU T A N° 06/98
A) Apresentação, discussão e votação do
Relatório
apresentado ao
seguinte
Projeto de Lei:
1-

PROJETO DE LEI N° 006/98-CN, que "Abre ao
Orçamento de Investimento, em favor das
empresas Transportadora Brasileira Gasoduto
Bolívia-Brasil S.A. e Petrobrás Fertilizantes
SA, crédíto especial até o limite de R$
847.386.099,00, para os fins que especifica."
Relator: Senador JONAS PINHEIRO
Voto: Favorável, nos termos propostos no
Projeto.

COMISSÃO PARlAMENTAR
CONJUNTA DO MERCOSUL
PAUTA 01/98
REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário 15 • Anexo 11 - Câmara dos Deputados
Horário: 9:30

1 - Assinatura de Convênio de Cooperação
Técnica entre a Comissão Parlamentar
Conjunta do Mercosul e a Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais FIEMG.
2 - Avaliar a atual situação política do
Paraguai e possíveis iniciativas a serem
tomadas pelo Mercosul diante da ameaça de
ruptura da ordem democrática naquele país.

NOTA:
AS EMENDAS SÓ SERÃO ACEITAS EM FORMULÁRIO PRÓPRIO DISPONivEL NAS SECRETARIAS DAS
COMISSCES.
HORÁRIO: DE 09:00 As 12:00 E 13:30 As 18:30

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Edição: Núcleo de Apoio à Informática
Ramais.: 6877/6878
(Encerra-se

minutos.)

a sessão às 19 horas e 31
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ATOS DO PRESIDENTE

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12 ,
item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de 1990, resolve dispensar, de acordo com o
art. 35, item 11, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, AMANDINO TEIXEIRA NUNES JÚNIOR,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Assistente Técnico, Padrão 39, ponto nl! 5751, da função comissionada de
Consultor Legislativo, FC-07, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exercia no 12 Núcleo Temático de Consultoria e Assessoramento, da
Assessoria Legislativa, da Diretoria Legislativa, a
partir de 31 de março do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Michel Temer, Presidente.

o
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Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Michel Temer, Presidente.

...,.----O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12 ,
item I, aIrnea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de 1990, resolve dispensar, de acordo com o
art. 35, item I, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, LUIZ HENRIQUE HORTA HARGREAVES,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica legislativa, Padrão 45, ponto n2 3908, da função comissionada de
Chefe da Seção de Urgências Médicas, FC-OS, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exercia na Coordenação Médica, do Departamento
Médico, a partir de 15 de abril do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Heráclito Fortes, Presidente em exercício.

Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Heráclito Fortes, Presidente em exercício.

Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
de suas atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, resolve dispensar, de acordo com o art. 35,
item 11, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MARIZA MENDES LACERDA SHAW, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
- atribuição Assistente Técnico, Padrão 39, ponto nll
5.695, da função comissic{tada de Consultor Legislativo, FC-07, do Quadro Pérmanente da Câmara dos
Deputados, que exercia no 32 Núcleo Temático' de
Consultoria e Assessoramento, da Assessoria Legislativa, da Diretoria Legislativa, a partir de 31 de março do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o alt. 12 ,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nl! 205, de 28 de junho de 1990, resolve dispensar, de acordo com o
art. 35, item I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, HUGO FERNANDES JÚNIOR, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legisfativo - atribuição Assistente Técnico, Padrão 45, ponto n2 5063, da função comissionada de Assessor Legislativo - Área Dezesseis, FC-07, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exemia na
Assessoria Legislativa, da Diretoria Legislativa, a
partir de 31 de março do corrente ano.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12 ,
item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de 1990, resolve dispensar, de acordo com o
art. 35, item I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, REGINA MARIA GROBA BANDEIRA, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo - atribuição Assistente Técnico, Padrão
.39, ponto nll 5.671, da função comissionada de Assessor Legislativo - Área Um, FC-07, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, que exercia
na Assessoria Legislativa, da Diretoria Legislativa, a
partir de 31 de março do corrente ano.

Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12 ,
item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de 1990, resolve dispensar, de acordo cc,m o
art. 35, inciso I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, GERAlDA ALVES DAMIÃO, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Assistente Administrativo, Padrão
26, ponto nll . 5633, da função comissionada de
Assistente de Gabinete, FC-05, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce no
Gabinete do lider do Partido do Movimento Democrático Brasileiro.
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CârT}ara.d.o.$ Deputados, 15 de abril de 1998. Michel Temer, Presidente.
a Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 1li,
item I, alrnea a, do Ato da Mesa nli 205, de 28 de junho de 1990, resolve dispensar, de· acordo com o
art. 35, item I, da Lei nli 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, RUBENS FOlZER FILHO, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
- atribuição Assistente Administrativo, Padrão 26,
ponto nli 5.409, da função comissionada de Assistente de Gabinete, FC-05, do Quadro Pennanente
da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete
do Uder do Partido dos Trabalhadores, a partir de 27
de março do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Michel Temer, Presidente.
a Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 1li,
item I, alrnea., do Ato da Mesa nli 205, de 28 de
junho de 1990, resolve nomear, na forma do art.
91l, item li, da Lei nli 8.112, citada, ACÁCIa DE
CASTRO JÚNIOR, para exercer, no Departamento
de Comissões, o cargo de Assessor Técnico,
CNE-12, do Quadro Pennanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo art. 41l do Ato da
Mesa nli 4, de 20 de fevereiro de 1991, combinado
com o art. 3Il do Ato da Mesa nli 47, de 7 de outubro
de 1992.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Michel Temer, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 11l,
item I, alrnea ., do Ato da Mesa nli 205, de 28 de junho de 1990, e o art. E)S! da Lei nli 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na fonna do art.
Qll, item li, da Lei nli 8.112, citada, AIRLON CUNHA
SIMPLfclO para exercer, no Gabinete do Segundo
VICe-Presidente, o cargo de Assistente Técnico de
Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da qAmara dos Deputados, criado pelo art. 1li do Ato da
Mesa nli 165, de 13 setembro de 1989, combinado
com o art. 1li do Ato da Mesa nfl. 5, de 16 de fevareirode 1995.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1~. Heráclito Fortes, Presidente, em exercfcio.
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o

Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 11l,
item I, alrnea a, do Ato da Mesa nfl. 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6li da Lei nli 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na fonna do art. 911
item li, da Lei nli 8.112, citada, ARfOSTO ESTEVES
para exeroer, no Gabinete do Uder do Partido da
Frente Liberal, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pelo art. 3Il do Ato da
Mesa nli 15, de 26 de maio de 1987, observada a
nova denominação dada pelo art. 111 da Resolução
nrl 4, de 13 de junho de 1991, combinada com o art.
11l do Ato da Mesa nli 5, de 16 de fevereiro de 1995.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. MIchel T......., Presidente.

o

Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 11l,
item I, a1fnea., do Ato da Mesa nli 205, de 28 de junho de 1990, e o art. E)S! da Lei nli 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na fonna do art.
Qll, item li, da Lei nli 8.112, citada, FERNANDO
CLÁUDIO ANTUNES DE ARAÚJO para exercer, no
Gabinete do Uder do Partido Popular Socialista, o
cargo de Assessor Técnico, CNE-10, do Quadro
Pennanente da Câmara dos Deputados, criado pelo
Ato da Mesa nll 74, de 27 de outubro de 1997.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Michel Temer, Presidente.

o

Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 11l,
item J, alínea., do Ato da Mesa nli 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69. da Lei nli 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na fonna do art.
9R, item li, da Lei ~ 8.112, citada, FERNANDO TOLENTlNO para exeroer, no Gabinete do Uder do
Partido da Social Democracia Brasileira, o cargo de
Assistente Técnico de G~nete, CNE-15, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo
art. 1li do Ato da Mesa nli 27, de 7 de dezembro de
1995.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 11l,
item I, alínea., do Ato da Mesa nli 205, de 28 de junho de 1990, e o art. E)S! da Lei nll 8.112, de 11 de de-
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zembro de 1990, resolve nomear, na forma do art.
9l', item 11, da Lei n2 8.112, citada, GERALDAALVES
DAMIÃO, ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Técnico Legislativo - atribuição Assistente Administrativo, ponto nl! 5.633, Padrão 26, para exercer,
no Gabinete do Lfder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, transformado pelo art. 31! do
Ato da Mesa nll 15, de 26 de maio de 1987, combinado com o art. 1I! do Ato da Mesa n!! 5, de 16 de fevereiro de 1995.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Heráclito F0rte8, Presidente, em exercício. .
O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. lI!,
item I, alínea a, do Ato da Mesa n!! 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6l! da Lei nl! 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do art.
92, item 11, da Lei nll 8.112, citada, HENRIQUE GOULART GONZADA para exercer, no Gabinete do Lfder do Partido da Social Democracia Brasileil'a, o
cargo de Assessor Técnico, CNE-12, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados. criado pelo
art. 1I! do Ato da Mesa nl! 27, de 7 de dezembro de
1995.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Michel Temer, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atnbuições que lhe confere o art. lI!,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nl! 205, de 28 ele junho de 1990, e o art. 6l! da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do art.
9l', item 11, da Lei n!! 8.112, citada, JOÃO REIS SANTANA FILHO para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo de Assessor Técnico, CNE-l0, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transfonnado
pelo art. 2l! do Ato da Mesa n!! 60, de 2 de julho de
1980, combinado com o art. 311 do Ato da Mesa nll
47, de 7 de outubro de 1992.
Câmara dos Deputados. 15 de abril de 1998. Heráclito Fortes, Presidente, em exercício.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 1li,
j-&em 1, alínea ., do Ato da Mesa n!! 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6l! da Lei nll 8.112, de 11 de de-
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zembro de 1990, resolve nomear, na forma do art.
9l', item 11, da Lei nll 8.112, citada, MARCOS JOAQUIM RODRIGUES para exercer, no Gabinete do
Segundo Vice-Presidente, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Perrnanente da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da
Mesa nll n, de 11 de dezembro de 1997.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Heráclito Fortes, Presidente, em exercício.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 1li,
item I, alínea ., do Ato da Mesa n!! 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6l! da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do art.
9l', item 11, da Lei nll 8.112, citada, MARIA TERESA
FREIRE DE MACEDO para exercer. na Comissão
de Viação e Transportes, da Coordenação de C0missões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo de Assistente Técnico de Comissão.
CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, criado pelo art. l l1 do Ato da Mesa n!! 20,
de 6 de junho de 1995.
Câmara dos Deputados. 15 de abril de 1998. Michel Temer, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas
atribuições que lhe confere o art. l l1, item I, alínea 8, do Ato da Mesa n!! 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6l! da Lei n!! 8.112, de 11 de dezembro
de 1990. resolve nomear, na forma do art. 9l!, item 11,
da Lei nll 8.112, citada, MARIlDA PINTO CASTELO
BRANCO DE CARVALHO para exercer. no Gabinete do Líder do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro, o cargo de Assessor Técnico. CNE-12, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
criado pelo Ato da Mesa n!! 31, de 29 de fevereiro de
1996.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Heráclito Fortes, Presidente, em exercício.

o Presidente da Câmara dos: Deputados, no
uso de suas
.
atribuições que lhe confere o art. l l1, item I, alínea., do Ato da Mesa nll 205. de 28 de junho de
1990, e o art. 6l! da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9l!, item 11,
da Lei nQ 8.112, citada, PAULO CEZAR DE LIMA
para exercer, no Gabinete do Uder do Partido da
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Frente Liberal, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, Transformado pelo art. 3SI do Ato da
Mesa nll15, de 26 de maio de 1987, combinado com
o art. 12 do Ato da Mesa n!l 5, de 16 de fevereiro de

1995.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. -

Michel Temer, Presidente.

o

Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas
atribuições que lhe confere o art. 12 , item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9lZ, item li,
da Lei n2 8.112, citada, RENATA HENRIQUES HEITOR para exercer, no Departamento de Comissões,
o cargo de Assessor Técnico, CNE-12, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, transformado pelo art. 42 do Ato da Mesa n2 4, de 20 de fevereiro de 1991, combinado com o art. 311 do Ato da Mesa
n2 47. de 7 de outubro de 1992.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12 ,
item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do art.
9lZ, item li, da Lei n2 8.112, citada, VERA LÚCIA ARRUDA para exercer, no Departamento de Comissões, o cargo de Assessor Técnico, CNE-12, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transformado pelo art. 42 do Ato da Mesa n2 4, de 20 de
fevereiro de 1991, combinado com o art. 3 2 do Ato
da Mesa nll 47, de 7 de outubro de 1992.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Michel Temer, Presidente.
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manente da Câmara dos Deputados, cria&> pelo arf.
1!l do Ato da Mesa n!l8, de 29 de março de 1995.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998.Michel Temer, Presidente.

o

Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas
atribuições que lhe confere o art. 12 , item I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar, por acesso, na forma do art.
13 da Resolução n2 21, de 4 de novembro de 1992,
AMANDINO TEIXEIRA NUNES JÚNIOR, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Assistente Técnico, padrão 39, ponto n2 5.751, para exercer, a partir de 31 de março do
corrente ano, na Assessoria Legislativa, da Diretoria
Legislativa, a função comissionada de Assessor Legislativo - Área Um, Fe-07, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, nos termos do § 12 do
art. ]2 da Resolução n2 48, de 26 de agosto de 1993.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. MIchel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas
atribuições quefhe confere o art. 1l1, item I, alínea a, do Ato da Mesa n!l 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma tio art.
13, da Resolução n2 21, de 4 de no\rembro de 1992,
ANTONIO RICARDO DIAS KOWALSKI, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnico Legislativo, padrão 45, ponto n!l 1.882, para exercer, a partir de 8 de abril do
corrente ano, na Coordenação do Programa PróSaúde, da Diretoria-Geral, a função comissionada de
Diretor, Fe-07, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nll 87, de 2
de abril de 1998.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Michel Temer, Presidente.

o

Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas
atribuições que lhe confere o art. 1l1, item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei n!l 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9lZ, item li,
da Lei n!l 8.112, citada, VERANNE CRISTINA MELO
MAGALHÃES para exercer, no Gabinete do líder do
Partido do Movimento Democrático Brasi~ro, o cargo de Assessor TécnicO, CNE-14, do Qúá.dro Per-

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 1li,
item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de 1990, resolve designar por acesso, na forma
do art. 13 da Resolução n2 21, de 4 de novembro de
1992, AURIFRAN LOPES NOGUEIRA, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
- atribuição Assistente Administrativo, Padrão 26,
ponto nll 5.474, para exercer, a partir de 2 de abril do
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corrente ano, na Assessoria Técnica da DirutoriaGeral, a função comissionada de Assistente Técnico,
FC-06, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, criada pelo Ato da: Mesa n2 34, de 13 de
março de 1996.
Câmara dos Deputados, 2 de abril de 1998. Michel Temer, Presidente.
RepubIicado por ter saldo com incorreção no oco de 3-4-98.

Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
de suas atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junlho de
1990, e o art 52 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar por acesso, na fomna do
art. 13 da Resolução nll 21, de 4 de novembro de
1992, CARLOS LUIZ PEREIRA LIMA DOS SANTOS, ocupante de cargo da Categoria Funcional de
Técnico Legislativo - atribuição Agente de SeMçOS
Legislativos, ponto nll 3.860, Padrão 30, para exercer, no Gabinete do Líder do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro, a função comissionada de
Assistente de Gabinete, FC-05, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transformado pelo
a.1. 30 do Ato da mesa n2 15, de 26 de maio de
1987, combinado com o art. 111 do Ato da Mesa n2 5,
de 16 de fevereiro de 1995.
Càmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Heráclito Fortes, Presidente, em exercício.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
de suas atribuições que lhe confere o art. 111 item I, alínea .. do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do art.
13 da Resolução nR 21, de 4 de novembro de 1992,
DERMIVAL NOGUEIRA DE SOUZA, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto nll 2.039, para exercer, a partir de 12 de abril do
corrente ano, no Gabinete do Líder do Partido dos
Trabalhadores, a função comissionada de Assistente
de Gabinete, FC-05, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transformada pelo art. 32 do
Ato da Mesa n2 15, de 26 de maio de 1987, combinado com o art. 55 da Resolução nll 21, de 4 de novembro de 1992.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Heráclito Fortes, Presidente, em exercício.
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O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12 ,
item I, alínea a, do Ato da mesa n2 205, de 28 de junho de 1990, resolve designar por acesso, na forma
do art. 13 da Resolução n2 21, de 4 de novembro de
1992, HUGO FERNANDES JÚNIOR, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
- atribuição Assistente Técnico, Padrão 45, ponto n 2
5.063, para exercer, a partir de 31 de março do corrente ano, no 32 Núcleo Temático de Consultoria e
Assessoramento, da Assessoria Legislativa, da Diretoria Legislativa, a função comissionada de Consultor Legislativo, FC-07, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, criada pelo art. 26 da Resolução n2 48, de 26 de agosto de 1993.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1988. Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 1li,
item I, alínea a, do Ato da mesa nll 205, de 28 de junho de 1990, resolve designar por acesso, na forma
do art. 13 da Resofução nll 21, de 4 de novembro de
1992, JORGE SANT'ANA DE ARAÚJO, ocupante de
Cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
- atribuição Administrador, Padrão 45, ,x>nto nº
2.584, para exercer, a partir de 9 de abril do corrente
ano, no Sistema Integrado de Gestão de Pessoal SIGESP, da Diretoria Administrativa, a função comissionada de Coordenador. FC-07, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, criada pelo Ato
da Mesa n2 88, de 2 de abril de 1998.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1988. Heráclito Fortes, Presidente, em exercício.

Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
de suas atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do art.
13 da Resolução nl! 21, de 4 de novembro de
1992, LUIZ HENRIQUE HORTA HARGREAVES,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnico Legislativo,
Padrão 45, ponto nll 3.908, para exercer, a partir
de 15 de abril do corrente ano, na Coordenação
Médica, do Departamento Médico, a função comissionada de Diretor, FC-07, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, transformada pelo art. 2 2
do Ato da Mesa n2 25, de 29 junho de 1979, combinado com o art. 55 da Resolução nll 21, de 4 de novembro de 1992.
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Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Heráclito Fortes, Presidente, em exercício.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12,
item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de 1990, resolve designar por acesso, na forma
do alt. 13 da Resolução n2 21, de 4 de nov~bro de
1992, MARIZA MENDES LACERDA SHAW, ocupante de cargo da Categoria funcional de Analista
Legislativo - atribuição Assistente Técnico, Padrão
39. ponto nll 5.695, para exercer, a partir de 31 de
março do corrente ano, na Assessoria Legislativa, da
Diretoria Legislativa, a função comissionada de Assessor Legislativo - Área Dezesseis, FC-D7, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, nos termos do § 12 do art. ]li da Resolução n2 48, de 26 de
agosto de 1993.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Michel Temer, Presidente.

o

Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 111,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nl! 205, de 28 de junho de 1990, resolve designar por acesso, na forma
do alt. 13 da Resolução nll 21, de 4 de novembro de
1992, PAULO NERY DE OLIVEIRA, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
- atribuição Médico, Padrão 36, ponto nll 5.999, para
exercer, a partir de 15 de abril do corrente ano, na
Coordenação Médica, do Departamento Médico, a
função comissionada de Chefe da Seção de Urgências Médicas, FC-D5, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transformada pelo art. 31! do
Ato da Mesa nll 15, de 26 de maio de 1987, combinado com o art. 55 da Resolução nll 21, de 4 de n0vembro de 1992.
Cârhara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Heráclito Fortes, Presidente, em exercício.

O Presidente da Câmara Deputados, no uso de
suas atribuições que lhe confere o alt. 111, item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do art.
13 da Resolução n2 21, de 4 de novembro de 1992,
REGINA MARIA GROBA BANDEIRA, ocupante de
cargo da Categoria funcional de Analista Legislativo
- atribuição Assistente Técnico, Padrão 39, ponto n2
5.671, para exercer, a partir de 31 de março do corrente ano, no 11! Núcleo Temático de Consultoria e
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Assessoramento, da Assessoria Legislativa, da Diretoria Legislativa, a função comissionada de Consultor Legislativo, FC-D7, do Quadro Pennanente da
Câmara dos Deputados, criada pelo art. 26 da Resolução n2 48, de 26 de agosto de 1993.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Michel Temer, Presidente.

Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
de suas atribuições que lhe confere o art. 12 , item I.
alínea a, do Ato da Mesa n2 205. de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do alt.
13 da Resolução n2 21, de 4 de novembro de 1992,
ROZÂNGELA ROMANCINI, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnico em Material e Patrimônio, Padrão 45,
ponto n2 5.143, para exercer, a partir de 2 de abril do
corrente ano, na Coordenação de Material, do Departamento de Material e Patrimônio, a função comissionada de Chefe da Seção de Contratos. FC-D5,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
criada pela Resotução n1l 10, de 15 de maio de 1984,
combinado com o art. 55 da Resolução nll 21, de 4
de novembro de 1992.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Heráclito Fortes. Presidente, em exercício.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 111,
item I. alínea a. do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de 1990, resolve designar por acesso, na forma
do art. 13 da Resolução n2 21, de 4 de novembro de
1992, RUBENS FOIZER ALHO, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico legislativo - atribuição Assistente Administrativo, Padrão 26. ponto
nll 5.409, para exercer. a partir de 27 de março do
corrente ano, na Assessoria de Orçamento e Fiscalização Finaneira, a função comissionada de Assistente de Orçamento e Fiscalização Financeira, FC05. do Quadro Permanente da Câmara dos Oeputados, transformada pelo Ato da Mesa n2 15, de 26 de
maio de 1987, combinado com o art. 55 da Resolução n2 21. de 4 de novembro de 1992.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, observado o disposto no alt. 38 da Lei n"
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8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar
DIVINA BEATRIZ DE ASSIS BITES LEÃO, ponto n2
5.128 e JUSSARA APARECIDA ALVARENGA VIEIRA, ponto n2 5.171, ocupantes de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Técnico em Material e Patrimônio, Padrão 45, para
substituírem, sucessivamente, o Chefe da Seção de
Contratos, Fe-05, da Coordenação de Material, do
Departamento de Material e Patrimônio, em seus impedimentos eventuais, a partir de 14 de abril do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 15 de abril 1998. Her6c1ito Fortes, Presidente, em exercício.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1l1, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, observado o disposto no art. 38 da Lei n!l
8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar
GISELE SAMPAIO FERNANDES, ocupante de car-.
90 da Categoria Funcional de Analista Legislativo atribuição Médica, Padrão 36, ponto nll 6.030, 1substituta do Chefe da Seção de Urgências Médicas, FC-OS, da Coordenação Médica, do Departamento Médico, em seus impedimentos eventuais, a
partir de 15 de abril do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Her6cllto Fortes, Presidente, em exercício.

Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 1Q , item I, alínea a, do Ato da Mesa n!l 205, de 28 de junho de
1990, observado o disposto no alt. 38 da Lei nll
8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar
HENDA FOUAD HADDAD JAWABIRI, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
- atribuição Técnico Legislativo, Padrão 45, ponto n2
3.944, 2' substituta do Chefe da Seção de Cerimonial,
Fe-05, da Assessoria de Divulgação e Relações Públicas, em seus impedimentos eventuais, a partir de 2
de abril do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 19l}8. Michel Temer, Presidente.
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O Presidenfe da Câmara dos Deputados, no
uso-de suas atribuições que lhe confere o art. 1li,
item I,. alínea a, do Ato da Mesa n!l205, de 28 de junho de 1990, resokte exonerar, de acordo com o art.
35, item I, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de
1990, CARLOS LUIZ PEREIRA LIMA DOS SANTOS, ocupante de cargo da Categoria Funcional de
Técnico Legislativo - atribuição Agente de Serviços
Legislativos, ponto n2 3.860, Padrão 30, do cargo de
Assessor Técnico, CNE-10, de;> Quadro Pennanente
da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete
do Lider do Partido do Movimento Democrático Brasileiro.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Heráclito Fortes, Presidente, em exercício.

. O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o alt. 12 ,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de 1990, resolve exonerar, de acordo com o art.
35, item I, da Lei n!l 8.112, de 11 de dezembro de
1990, JOÃO REIS SANTANA FILHO, ponto n2
12.532, do cargo de Assessor Técnico, CNE-14, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Lider do Partido do Movimento Democrático Brasileiro.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Heráclito Fortes, Presidente, em exercício.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o alt. 12 ,
item I, alínea a, do Ato da Mesa n!l205, de 28 de junho de 1990, resolve exonerar, de acordo com o art.
35, item I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de
1990, VERANNE CRISTINA MELO MAGALHÃES,
ponto n2 11.487, do cargo de Assistente Técnico de
Comissão, CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão de
Viação e Transportes, da Coordenação de Comissões
Pennanentes, do Departamento de Comissões.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 1998. Michel Temer, Presidente.
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PSDB

Uder: AÉCIO NEVES
~

AmaIdo Madeira (1 2 VI(8)
Adroeldo Str9ck
Jovair Arantes
RommeI Rlijó
José Thomaz NonO

Fernando Torres
PedroHemy

FeuRosa
Silvio Torres
Marooni PariDo
Nfclas Ribeiro
Sebastião Madeira

satvador ZirnblIIdi

YIce-I.fdeNs:
Fernando Ferro
Haroldo Sabóia
Ivan Valente

CMdintTo Manos
Mario Negromonte
Jo6éAnlb8l
AIzira Éwet1Dn
WeIson Gasparini
Luiz Piatl1yIino
Fátima PeIaes
Anl6nio Carlos PannunzIo

Bloco (PMDB, PRONA)
Uder: GEDOEL VIEIRA LIMA

.João FassareIIa
João Paulo
José Pimentel
Luiz Mainardi

PTB
Uder: PAULO HESLANDER
YIce-I.fdeNs:
DuiIio Pis8n9schi (1 2 VICe)

Wagner Rossi

Confúcio Moura
Darcfsio Perondi
EdlnhoBez
Fernando DinIz
Freira Jtlnlor
Gennano RIgotto
Gonzaga Mata
JorgeWlson

VICe)

José Chaves
Lldla QuinlIn
Maria Elvira
Pedro Novais
Pinheiro Landim
Robem VaJadão
Rubens Cosac

SInwa EIIery
Teta Bezerra

José Coimbra
José Borba
Félix Mendonça

Arlindo Vargas
Maria VaJadão

PDT
Uder: MIRO TEIXEIRA
Vfce-Lfderes:
AirtonDipp
Euripedes Miranda
Fernando Lopes

Giovanni Queiroz
Sérgio carneiro
WoIney Queiroz

PSB
Uder: ALEXANDRE CAROOSO

~

(1 2

MariaLaum
Miguel Rossetb
MIItpn Mendes
Padre Roque
Teima de Souza
WaJter Pinheiro

NeIsooOb:h
0smênlD PereIra
Veda Crusius

João Mendes
VaIdenor Guedes
Ricardo Barros
AIcione Athayde
Robério Araújo
BenediIo Guimarães
RomeI Anfzlo
LamartIne PoseIIa
JoséJanene
José t.mares

AmaIdo Faria de Sá
Ibrahim Abi-AckeI
I..aprovila Vieira
Wigberto Tartuce
Eurico Min1nda
JairSoeres
Carlos Airton
Benedito Domingos
Jofran Frejat

VIc:HJcIeres:
Pedro Valadares (1 2 VICe)

VteenIe André Gomes

PL
Uder: VALDEMAR COSTA NETO

VIc:HJcIeres:
Luiz Buaiz (1 11 Vice)
EjácIo Simões

Moisés LIpnik.

Parágrafo ~, Art. • - RI:

PCdoB
Uderes: HAROLDO UMA

PSD
Repr.: MARQUINHO CHEDID

VIc:e-l.fderes:
Aldo Arames
AgneIo Queiroz

Socono Gomes

PMN
Repr.: BOSCO FRANÇA
PV
Repr.: FERNANDO GABEIRA

PPS

Lfder: SÉRGIO AROUCA

PSTU
CoIbert Martins

Repr.: UNDBERG FARIAS

COM~ÕESPERMANENTES--------------

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLfnCA RURAL

PTB

Presidente: Roberto Balestra - PPBIGO
1"Vlce-Presidente: DlIceu Speraico- PPBIPR
~ VICe-Presidente: EtevaIda Grassi de Menezes - PMOBIES
:Jl VIOO-Pr9sIdente: Nelson MarquezeIIi - PTBISP
TItulares

PSB

1 vaga

1 vaga

Suplentes

PR.
Abelardo Lupion

PL

Eujácio Simões

Welinton Fagundes
AtmnioUeno
Benedito de Ufa
DoIoras Nunes
Hugo Rodrigues da Cunha

Adauto Pereita
AnfOOio Jorge
Betinho Rosado
Carlos Melles
Elton Rohnelt
Jaime Fernandes
Roberto Fontes
Roberto Pess6a
VaIdomiro Meger
1 vaga

Chico da Princesa
Murilo Domingos

Modo Vargas
Nelson Marquezelli

Jonival Lucas
José Rocha
Lael Varella
Luiz Braga
Messias Gois
8auIo Queiroz
Werner VVanderer

PSDB

aSá

AdeIsoo Ribeiro
Dilso Sperafico
Maurício Campos
6 vagas

Ezidio Pinheiro
Giovanni Queiroz (POT)
Marinha Raupp
0dIIi0 BaIbinotli

PPS

Félix Mendonça (PTB)

Gervásio Oliveira (POT)

PSO

José Costa

Zé Gomes da Rocha

Secretário: Moizes Lobo da Cooha
Telefones: 318-6916169781697916981

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Presidente: Paulo Rocha - PTIPA
18 VICe-Presidente: Socorro Gomes - PCdoBIPA
2fl VIOO-Presideme: Bet1ec:JM Guimarães - PPBlPA
3l' VICe-Presidente: AntOnio Joaquim - PSDBJMT

TItu......

SupIentN
PFL

QláW)Rocha

Orc:ino Gonçalves (PUDB)
Ronaldo Sanbs
1 vaga

EIIoo AohneIt
João Ribeiro

ÁIilalins
DoIores Nunes
Jaime Martins

AdeIson Salvador
Carlos Mendes
EtevaIda Grassi de Menezes
lvandro Cunha Lima

Armando Abilio
Cleonâncio Fonseca
Maaia Elvira
Mautolopes
Saraiva~

Moacir MicheIetto
Oscar GoIdoni

Silas Brasileiro

WIson Cignachi

Roberto PauIino
VakIr CoIatIo
1 vaga

8ameyFrIlo

Osmir Lima

Bloco (PMDB. PRONA)

2 vagas

Sérgio Barcellos
1 vaga

VlmarRocha

PSDB
Anivaldo Vale
Antônio Feijão
AntOnio Joaquim
Hilário Coimbra
Salomão Cruz

Fátima PeIaes
Moisés Bennesby
3 vagas

Bloco (PMDB. PRONA)

EIcione BarbaIho

PP8

Augum Nardes
Diceu Sperafico
HugoBiehl
Mário cavallazzi
Nelson Meurer
Osvaldo Reis
Robem BaIesIra
Wagner do Nascimento

Ali MagaI1ães
EnivakIo Ribeiro
Fettar JÍinior
JoãoTota
José FIezende
RomElI Anrzio
2 vagas

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Adio Pretto
Alcides Modesto
Carlos Cardinal
EIlio Bacci
Geraldo Past8na
João FassareIIa

Fernando ZUppo
João Coser
José F'imentel
Padre Roque
ValdeciOliveira
3 vagas

AsdrúbaI Bentes
João Henrique

Freire Júnior

José Priante

Mário Martins
TetéBezemi

1 vaga
PP8

Benedito Guimarães
Célia Mendes
Luis Barbosa
VaIdenor Guedes
Bloco (PT, POT, PCdoB)

Geraldo Pastana
Gilney VIaI'l8.
Paulo Rocha
Socorro Gomes

Eurípedes Miranda
Gervásio Oliveira
José Pimentel
Luciano Zica

PTB

Luiz Mainardi
WaIdomiro FIOI'lMlIlte

Davi Alves Silva
Luiz Femando
Robério Araújo
WIQberto Tartuce

Francisco Rodrigues

1 vaga

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

PS8
1 vaga

1 vaga

PL
WeInm FagtJ1des

Moisés Upnik

5ecretário: Tercio Mendonça VMa
Telefones: 318-6998/318-6999 e 318-6970

COMISSÃO DE ciêNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Presidente: Arolde de Oliveira - PRJRJ
111 VICS-Presidenle: VIc PIres Franco - PFl/PA
:!l VICS-Presidentlt: CaOOs Albem - PSDSlRN
3lI VICS-PresiderlSe: Pedro lrujo - PMOBJBA

TItu....

AnibaJ Gpmes (PSOB)
DércIoKnop
Euripedes Miranda
Inácio Arruda
João Paulo
Sérgio Miranda
TI1den Santiago
WaIter Pinheiro

PTB

Raimoodo santos
Vanessa FeIippe
VIC PIres Franco

Antonio Cat10s Pannunzlo
Amon Bezerra

B.Sá
Itamar SGrpa
MaroonIPerillo
Nelson otoch
OdIJlo BaIbInotti
ShioTOIT9S
Tuga Angerami
Bloco (PMDB, PRONA)

AntOnio BrasIl
Moacir Micheletto
Neuto de Conto
6 vagas

PPS
CoIbert Martins

JoséJanene
Laprovita Vieira
Pinheiro Landim (PMOB)
Ricardo Barros
Roberto C8mpos
Wtgberto Tartuoe
1 vaga

Leõnidas Cristino
PSD

José CosIa

Marquinho Chedid

Secretária: Maria Ivone do Espfrito Santo
Telefones: 318-6906 a 6908
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
Presidente: José AnlbeI- PSOBISP
111 VICS-Presidem9: Nelson Otoch - PSDBlCE
:!l Vlce-Presidlrie: Magno Bacelar - PR..JMA
:Jl VIce-Presidente: SiMo Pessoa - PMDBr"PE

TItu....

SupIentH

PR.
AnIonio dos 5anlos
Augusto Farias
Benedto de Lira
Daroi CoeI1o
Jairo Carneiro
Magno Bacelar
MussaDemes
Ney Lopes
Raul Belém
RoIand Lavigne
VlmarRocha

ÁtIla ÜlS
Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
CouracI Sobrinho
JaIroAzi
Maluly Netto
OsmIr Uma
PaesLancim
Paulo Gouvêa
Rubem Medina
Vanessa Felippe

PSDB
PPB

João Iensen

WelinblFagundes

An1IOnio Joaquim Aratíjo

PSDB

C8J1os Apolinário
Hélio Rosas
João Thomé Mestrinho
José Priante
MaroeIo Barbieri
Pedro lrujo
Roberto VaIadão
Udson Bandeira
Wagner Rossi

1 vaga

PL

Mendonça FiIlO
Paudemey Avelino
Paulo Bornhausen
PauIoLkna
Sérgio Barcellos

C8J1os Alberto
João Almeida
JosédeAbmu
Koyu lha
Luiz Piaut1yllno
MarçaJ Fiho
Salvador ZimbeIdi
1 vaga

Rodrigues Palma

José PinotIi

AnblIo dos 8anbs
Are1:Sy de Paula
Ayres da Cunha
Jaime Martins
José Jorge
Leur Lornamo

Alberto GoIdman

PhiIemon Rodrigues
PS8

PR.

Lliz Moreira
Maluly Netto
Paulo CoIdeiro

2 vagas

MuriIo Domingos
1 vaga

SUpIemH

Arolde de Oliveira
César Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha

EsIher Grossi
Fernando Lopes
Ivan Valente
Jaques Wagner
Luciano Zica
Pedro Wilson

Cunha Bueno

Gérson Peres
Nelson Meurer
VaIdenor Guedes

4 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Aaira Éwerton
Edson Silva
JoséAnibaJ

MaroonI PerIIo
Nelson Otoch
NeslDr Duarte
VIcente Arruda
ZuIaiê Cobra
1 vaga

Bonifácio de Andrada

Franco Montoro
João Leão
José Thomaz Nonô
Lliz Piauhyllno
MarçaI Rito

Max Roservnann
Moisés Bennesby
Nicias Ribeiro
5aIvador ZimbaIdi

· Bloco (PMDB,PRONA)
Asdrúbal BentIes

PSDB

Ivandro Cunha Uma

CleonâncIo Fonseca

Jorge Wilson

Djalma de Almeida casar
Fernando Diniz
Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves
José Luiz CIerot
Rubens Cosac
Silvio Pessoa

Neif.Jabur
Pedro lrujo
Pedro Novais
Robem VaIadão
Wagner Bossi
2 vagas

PPB
Benedito Domingos
Jair BoIsonaro
Jair Soares
JoãoMeodes
Luis Barbosa
Ricardo Barros
Wigbem Tartuce
1 vaga

Adhemar de Barros Alho
AIyKara
Emllio Assmar
Gerson Peres
Ibrahim Abi-AckeI
Jarbas Uma
José Rezende
Prisco VI8I1ll

Bloco (PT,PDT, PCdoB)

EnioI3acci

Aldo Arantes
Modo Chinagaia
Coriolano S8Ies

Joana Dare
Man:eIo Déda
Marta Suplicy
Severino AJves
Teima de Souza
VAnio dos Santos

Haroldo sabóia

José Genofno
José Machado
Luiz Eduardo Gmenhalgh
Silvio Abreu

AdeIson Rileiro
EiasMurad
Emerson Olavo Pires

Fábio Feldmann

Rodrigues Palma
VICel'lte C8scione

Bloco (PMDB, PRONA)
Chicão Brfgido
Paulo Lustosa
ReginaLino
SiIas Brasileiro

Celso Russomanno
Cunha Uma
Ricardo Izar
VaIdenor Guedes

Bloco (PT, PUT, PCdoB)
GiIney Vaana
Ivan Valente
Jaques Wagner
Sérgio C8meiro

AdãoPretlo
Geraldo PastanB
Gervásio Oliveira
NiImário Miranda
P1B

1 vaga

DuiIio Pisaneschi
PS8

1 vaga

Raquel CapIberIbe
PV

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR
PresidenlIe: José Borba - PTBIPR

Pl.
Luiz Buaiz

Pedro Canedo

PPS
CoIbert Martins

Secretário: Sérgio Sampaio Contraíras de Almeida
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Presidente: SiIas Brasleiro - PMDB/MG
1- VI09-PresidElnte: Regina Uno - PMDBlAC
2" VI09-Presidente: Luciano Pizzatto - PFl.JPR
3lI Vice-Presidente: Celso Russomanno - PPBlSP

TItu......

1 vaga

Secretário: Aurenilton Ararma de Almeida
Telefones: 318-6929 a 6935 Fax: 318-2146

1 vaga

Antonio BaIhmann

AIcione Athayde
Fernando Ribas carti
Herculano Anghinetli
Ushitaro Kamia

Fernando Gabeira
Israel Pinheiro
RobertoJeffofson

NIson Gibson

SupIentM

111 VI09-Pr'esicJeme: Osvaldo BioIchi - PTBfRS
2" VIce-Presidente:
3lI VIC8-Presidente: Fernando ZUppo - POTISP

TItu....

SUpIen...

PFL
Ademir Cunha

Carlos Magno

casar Bandeira

MurlIo PinheIro
Sérgio Barcellos

Darci Coelho
Oscar Andrade
Roberto Pessoa

Simara BIery (PMDB)
Zila Bezerra

PSDB
Antônio Carlos Pannunzio
Osvaldo BioIchi (PTB)

Ademir Lucas
CooiCunha

José de Abreu
2 vagas

Welson Gasparini

2 vagas

PFL

S8meyFi1ho
SiIvemani Santos

De Velasco
Freire Júnior
sandro MabeI
Valdir CoIatlo

PPB

PS8

CIro Nogueira
Laura Carneiro
luciano PizzatIo

2 vagas

Socorro Gomes (PCdoB)

WoIney Queiroz

P1B

Luiz AIbet10 (PT)
Márcia Marinho
Salomão Cruz

AmIdo Cedraz
José Carlos Aleluia
MariIu Guimarães
Osório Adriano
VIC Pires Franco

Bloco (PMDB, PRONA)

Antônio Brasil
José Chaves
Wilson Cignachi

1 vaga

Barbosa Neto
Carlos Nelson
Henrique Eduardo AJves
1 vaga

PTB

PP8

Prisco VI8J1a

João Mendes
Simão Sessim
2 vagas

Walter PInheiro (PT)

RIcardo Izar

1 vaga

PSB

2 vagas

1 vaga

Gilvan Freire
Bloco (PT, PDT. PCcIoB)

PL

João Paulo
Luiz Eduardo GreenhaIgh
Paulo Rocha
1 vaga

Fernando ZUppo
Nedson MicheIeIl
Nimário Miranda
VaIdeci Oliveira

AgneIo Queiroz (PCdoB)

Secretário: Marcio Marques de Arat.to
TeIefooe: 318-8285 Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA,
. INDÚSTRIA E COMéRCIO

PTB
Pedrinho Abrão

José Borba

PSB
1 vaga

1 vaga

Presidente: Robson TI.mll- PFl.ISP
.1 11 VICe-Pr'esidenE: Luiz Braga - PFlIBA
~ VICe-Presidente: Herculano Anghinetti - PPBIMG
:Jl VICe-Presidente: AntOnio do Valle - PMDBttM3

TIIu....

PL

EiseuMoura

SUpIentM

Pedro Canedo

Secretário: AonaIdo de 0Ilveka Noronha

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presiden&e: Eraldo Trindade - PPBfAP
111 Vlce-Presidenee: Osmar Leilão - PPBtRJ
~ VICe-Presider*t: Luiz Eduardo GreenhaIgh - PTISP
3" Vlce-Presidente: Luiz Alberto _ PTIBA

PFL

AIdir C8bra1.
CarIoe~

TaIvane Albuquerque
VlmarRocha
1 vaga

PFL

,Hugo Rodrigues da Cooha

Telefones: 318-7071/318-7073 fax: 318-2147

TIIu'"

Adauto Pereka
Arolde de OlIveIra

Lima Netto
Luiz Braga

cartos MeIles

Màrilu GuIritatiéS '

José Melo

"~T,uinB

Manoel castro
1 vaga

Rubem'MedIna

PSDB
Anivaldo Vale
0aniI0 de castro

Koyu lha
Luiz Carlos HauIy
Renato JOhilSson
Silvio Torms
Veda Cruslua

..
· MOisés BénrieiIby
Ayret& dà 'C\Mlha . ·'RÕMIdO cezar Coelho
DoIOres'NUÍlés . WIIson'~
MariluG~: " ., ' . " " .
.Bloco (PMDB, PRONA)
8ameyFdho .'
:1~
AntOnIo do Valle· .
Germano RigottG
Gonzaga MaCa
Edison Andrino
Ricardo fique
Odâc'ir
l<Iéin
.5~·
•PaLÍIO
Ritiel'
1 vaga
., , .
.
,.,'
PPB
"(

PSDB
Alzira ÉW8I1on
RávioAms
JoséAnIb8l
José ThomBZ NonO '
SebastiAc MadeIra

~

DeVeIasoo
MauricIo RequIão
Nair Xavier Lobo
Rober1o VaIadão

~

Jorge Wilson ,
Noel de OlIveira

1 vaga
Bloco (PT, PDT. PCdoB)

, ,2 vagas

PPB

Delfim Netto

Eraldo Trindade
Jair BoIsonaro
José LinhanIs
Osmar LeI&ão

AugusIo Nardes
Cunha Lima
Mário CavaIazzi
1 vaga

EnlvaIdo Ribelro
~~
· João PIzzoIatI

Bloco (PMDB,PRONA)

l.amarine PoseIIa
Moacyr Andrade
1 vaga

Fernando ZUppo
José Machado
Luiz Mainardi
Pedro vaIadáres

Airton Dipp
MaroeIo Déda
~ CibiIis VI8I1ll
1 vaga
PTB

Antohio BaI1mann (PPS)

José CoImbra

Bloco PT, POT, PCdo8

Fernando Lopes
Hélio Bicudo
Luiz AIJerto
Luiz Eduardo GreenhaIgh

Padre Roque{PT)

PSB
Fernlnto Feno
NiImérIo Miranda
Pedro Wilson
Ricardo Gomyde

SérgIo Guerra

secretária: AnameIa Ribeiro Correia de Araujo
Telefones: 318-7024 a 7026

1 .Yt;lQll

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

PFL

PresIdem8: José Jofge - PFLIPE

TItu......

Suplentes
PFL
BetInho Rosado
Expedim JOOior
Jairo CameifO
Osvaldo CoeIlo

José Jorge
José Melo
Mauro Fecury

Paes Landim
Paulo 80mhausen

Raul Belém
1 vaga

Paulo Lima
PSDB
Ademir Lucas
Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
MariSll SEInano
Nelson Man:hezan
Bloco (PMDB, PRONA)

Messias Gois
OsórIo Adriano
8auIo Queiroz
1 vaga

Mauro Fecury

SiIvemani santos
1 vaga
PSDB
Edson SlIva
João Almeida

Antonio KancIr
AmaIdo Madeira

Luciano castro
Mareio Fortes
Mário Negromonte
Paulo Mourão
Vlltorio MedioIi

Luiz C8I108 Haljy
Max Roeenmann
Roberto Bn!Int
Silvio TOI'nIS
Veda Crusius

Bloco (PMDB, PRONA)

DjlIIma de AImeId8l Cesar
José Luiz CIerot .

Dej8ndIr 08Ip89quaIe
F1ávio AmII (PSOB)
José AIdemIr
MarIa ElvIra
1 vaga

AntOnio Geraldo
Benito Gama
eartos AIbeI10 Campista
José eartos Vieira
Magno Bacelar

AuguÃ) VIveiroe
JúIoCésar
Lula Eduardo
Manoel Castro

111 VIC8-Presidente: Paulo Bornhausen - PFUSC
2fI VIC6-Pmsidente: Esther Grossl- PTJRS
3R Vlce-Pmsidente: Bonifácio de Andrada - PSDBJMG

UcIa Quinan
Rita C!II118ta

1 vaga

Daroísio PeroncI
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves

EdInhoBez
Germano RigotIo
Gonzaga Mola
Hermes PaR:ianeIIo
NelfJabur

Paulo Ritzel
. S/Ivip .Pessoe.

2 vagas

Pedro NovaIs

1 vaga

PP8

PP8

AUgusto Nanies
ErnRio Asemar .
José Unhar8s
MéR:lo ReinaJdo tAor8Ira

Eurico Miranda
RIcardo Gomyde (PCdoB)
Severl8llO Alves (POT)
2 vagas

Felipe Mendes

HerculanO AÕghInetti
L..aproviIa Vieila
Roberto Campos
2 vagas

Wagner do Nasclmenlo
Bloco (PT, POT, PCcIoB)
Bloco (PT, POT, PCdo8)

Esther Gro8si
PadntRoque
PedroWlson
WoIney Queiroz

C0rloIano Sa!es
F8rl1Mdo T~ (PSDB)
Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetb
Nedson MIcheIeti
0Iévi0 Rocha (PSOB)

BasIlIo VIB1l (PSOB)
Finno de Castro (PSOB)
Oanw L8itio (PPB)
Vanio do8 santos
Z8lre Rezende (PMOB)
1 vaga

P1B
SebastIão Madeira (PSOB)

PS8

P1B

1 vaga

1 vaga

2 vagas

PL
AlVaro Valle

PS8
E11seu Moura

SecretárIa: Célia MarIa de Oliveira
Telefones: 318-69OO16905f7011n012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
~.:

Germano RigclCD- PMDBIRS
111 Vice-Presidentl: Nelf Jabur - PMOB/MG

2lI Vice-Pr8sidente: Felter Júnior - PPBfRS
3R Vlce-PresIdente: Júlio César - PFLJPI

1 vaga

JoãoColaço

PL
Valdemar CosIa Neto

PPS
José Augusto

COMISSAo DE FlSCALlZAÇAo FINANCEIRA
E CONTROLE·
PresIdente: Paulo Bemardo - PTIPR

SupIentM

PFL
Affonso Camargo
Iwaro Gaudêncio NaCo
Jairo Ali
Paudemey AveIino
PlUoBauer

Adroaldo Streck
AImnio Feijão
[)Iso Sperafico
Aenlm Johnsson

Maroio Fortes
4 vagas

5aIomAo Cruz
José Mendonça Bezerra
LmaNetto
Paulo Cordeiro
SameyRI10
UrsicIno QueIroz

PSDB

AIexandr8 Sarms
Ar1hur VarglIio
3 vagas

AymnXerez
Candinho Mattos
Joio Leão
Mán:io Fortes
RonmeI Feijó

Bloco (PMDB, PRONA)

AIceste Almeida

Augusto C8IvaIlo (PPS)
ConfIlcIo Moura
Joio Magalhães
Mlbt Temer (PT)

Alberto Silva

Jorge Tadeu MudaIen (PPB)

PPB
Fausto MartsIIo
Romel Anfzio
SaIatieI Carvalho
VadãoGomes

Rávio Derzi
Francisco SIlva
JoBolensen
JoséJanene

Bloco (PT. POT. PCcIoB)

Freire Júnior
MoI8ira Franco

Odacir KleIn
1 vaga

José Mauricio
Luciano Zica
Luiz Alberto
PTB

Adylson Motta
Carlos Airton
DiIceu Sperafico
1 vaga

Pedrinho AbrAo
Eduardo campos

CidInha C8mpos
Fernando Feno
HIMI'Ibcn> Costa
PTB

V8Idemar CosIa Neto (PL)
PS8
1 vaga

1 vaga

Zé Gomes da Rocha

MarqI.*lho ChedId

SecreIária: VaIda O. S. Lobo
Telefones: 318-694416946 Fax: 318-2137

COMlSSlo DE RELAçOES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL
Preeider1Ie: Nelva Monlira - PDTJMA
12 VIce-Pr8tIident: MaIl8US ScIvnIdt - PDTJRS
2R VICe-PreeidenC8: Jorge WIlson - PMOBIRJ
~ Vace-Pru8idente: José Teles - PPSISE
TItuIIrM

PSIU
8ecmlário: Maroos Figueira de Almeida
Telefones: 318-6888 318-6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Pmsidente: Vadão Gomes - PPBISP
111 VIC8-Presidente: Fausto Martelo - PPBlSP
2fl VIC8-PresIdente: Renato JoIvlsson - PSOBIPR
3!' VIC9-PresIdente: AntonIo Feijão - PSOBIAP
Suplentes

Suplentes

PR.

1 vaga

liIdberg FarIas

Carlos Alberto Campisla
DoIonls Nunes

1 vaga
PSD

AI1lndo~

PFL

JoséBolba

PS8

Bloco (PT, POT. PCdo8)

Aldo Rebelo
F8l11IlIIIdo Lopes
Mério de OlIveira (PPB)
Paulo Bernardo

Airton Dipp
AIcide8 ModeR>
Haroldo Uma
Walter Pinheiro

Fernando Ferro

PPB

Luiz Fernando
Maroio ReInaldo Moreifa
Mo8cyr Andrade
Pedro Correa

EcinhoBez

Simara EIIery
1 vaga

MaroosLma
1 vaga

Bloco {PMOB, PRONA}

11tu....

JúIIoCesar

RaiITM1do 8anbs
PSDB

12 Vlce-Pre6idente: Mfton Temer - PTIRJ
MáJáo Fortes - PSOBIRJ
3!' VICe-Presidente: Paulo Bauer - PFlISC
2fl VIC8-Presidente:

TItu....

José Carlos Coutinho

Eiseu Resende
José Santa de VasoonceIIos
1 vaga

Abelardo lupion
eiMrRlbelro
Joio Melão Nem

AIcir C8bnII
Arecefy de Paula
AmIdo cedraz
ÁtilaÜ1S
BeniloGama
Claudio Cajado
I.ew LomanIo
Osmir Lima
Osvaldo Coelho

Luciano Pizzd>
Luiz Moreira
Ney Lopes
PauIoBauer
Roberto Fontes
2 vagas

Wemer Wandemr
PSOB
Aloysio NI.IMl8 FerreIra

Alvaro Vale (Pl)

Eíias Murad

HUário CoImbra
Itamar Serpa
Jayme santana
José Thomaz NonO
Maurfcio campos

FeuRosa
João Leão
JoséAnibal
Ronaldo Sankls
WeIson Gasparini
ZUIalê CObra

Paulo Mourão
Renan Kurtz (POT)

Bloco (PMOB, PRONA)

Augusto VIVeiros

Luiz Durão

RoIand Lavlgne

Remi Trinta (Pl)

TaIvane Albuquerque

Ursicino Queiroz

2 vagas

1 vaga

Nceste Almeida
Confúcio Moura
Edison Andrino
EtevaIda Grassi de Menezes

Fernando Diniz
João MagaI1iies
1 Vl:lga

Paulo Delgado (PT)

PPB
AdyI80n Motta
Carlos Airton
CunhaBueno
Jair BoIsonaro
José Teles

AmaIdo Faria de Sá
CeIson RussomarIl1O
João PizzoIatti
Jofran Fre;at
Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
SaldeI Carvallo

Robério Araújo

Ushitaro KamilI.

Bloco (PT.PDT, PCcIoB)

PSDB

EzicIio Pinheiro
Jovair Arantes
PedroHenry
WlIson Braga
4 Vagas

AmonBezena
Ceci Clri\a
CiprIano Correia
Fátima PeIaes
Márcia Marinho
Osmênio Pereira
Roberto Sarms
Tuga Angerami
Bloco (PMDB, PRONA)

Armando Costa
Carlos Mendes
Genésio Bernardino
José AIdemir
Z8ire Rezende
2 vagas

Annando Ab/Iio
Darcfslo Perondl
Elcione Barbalho
UdiaQuinan
RilaCamata
Saraiva Felipe
TetéBezena

Aldo Rebelo

Haroldo Lima
Hélio Bicudo

carlos Cardinal
Eduardo Jo«ge

JoanarSArc

José Genolno
Luiz Gushiken
TiIden Santiago

Matheus SChmidl:
Neiva Moreira
Paulo Delgado
Sandra Starling

1 Vaga
P1B

Arlindo Vargas
José Coimbfa

Francisco Rodrigues
Leopoldo Bessone
PS8

1 VSIga'

Pedro Valadares
PL

Moises Upnik

Antonio Ueno (PFL)

PPS

PPB

Secretária: WaIbia Vania de Farias tora
Telefones: 318-82661318-6992 a 6996 Fax: 318-2125

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMrLIA
PresiderUe: Roberto Santos - PSDBIBA
12 VICe-Presidente: Amon Bezerra (PSOB)
2ll Vlc8-Presidente: Eduardo Jorge - PTISP
:fi VICe-Presidente: AmaIdo Faria de Sá - PPBlSP

TItu....

SUplentes

PR.

Adhemar de Barros FiIlo
Célia Mendes
Eurico Miranda
Moacyr Andrade
Pedro Correa

AIciorie Athayde
AmaIdo Faria de Sá

JalrSoares
Jofran Frejat
José Unhares
Lamartine PoseIIa
Nfion Baiano

Robério Araújo

1 Vaga
Bloco (PT, PDT, PCcIoB)

AgneIo Queiroz
Chico VIgIlante
Jair Manegueli
João FassareIIa
MiIIon Mendes
Pedro Canedo (Pl)

Cidinha C8mpos
Eduardo Jorge

Humbet1o·CosIa
Janclra FeghaIi
Maria Laura
Marta SupIicy
Serafim Venzon

SRvioAbreu

P1B

Augusto Carvalho

Maria VaIadio (PTB)

José Lourenço
Laura Carneiro
RogérIo Silva

José Carlos Coutinho
JoséEgydio

AdeIson Salvador

DeVeIasoo
Genésio BernardIno
JorgeWdson
José l.ourenQo (PFL)
Nair Xavier Lobo
Neuk> de Conto
Paes de Andrade

Ayres da Clrila .

Mvaro Gaudêncio Neto.

carlos Magno
Euler Ribeiro
Jonival Lucas

Sergio Arouca (PPS)

Fernando Gonçatves
Roberto Jefferson

1 vaga
PSB

VlCElflte André Gomes

José Pinotti
PL

Antonio Joaquim Araujo

Luiz Buaiz
PPS
José Augusto

8ecretário: Jorge Henrique canaxo de Arruda
Telefones: 318-7016 a 7021 Fax: 318-2156

Pimentel Gomes

COMISSÃO DE TRABAutO, pE ADMINISTRAÇÃO
E SERViço PUBUCO
Presidente: Pedro Henry - PSDBttAT
1R VICe-Presidente: Jovalr Arantes - PSOBIGO
2'1 VICe-Presidente: Jaime Martins - PFU MG
3Il Vlce-PresidentB: Jair MenegheIIi - PTISP

TItu....

TItulares
PFL

An1ónio Geraldo
João Ribeiro
Lael Varella
Suplentes

Oscar Andrade
Paulo Gouvêa
Rogério Silva

PFL

TaIvane Albuquerque

Expedito Júnior
Jaime Martins
João MeIIão Neto
José Carlos Aleluia
José Carlos VI8ifa
Mendonça Filio

Augusto Farias
João Ribeiro
Lufs Eduardo
Robson Tt.ma

VaIdomIro Meger
VlImar Rocha

Jovair Arantes

AIbem GoIdman
AmaIdo Madeim

Luciano Castro
Marcus Vicente

3 vagas

PedroHenry
Wilson Braga

2 vagas

Armando Costa
GeddeI VIElira Lima
Mauricio Reqtião
Noel de Oliveira
Paulo Rocha (PT)

PSDB

AnibBI Gomes
Basilio ViDani
candInho MatbJ
DanIo de Castro
Marisa serrano
NeskJr Duarte
2 vagas

Antonio Joaquim
Fernando Tooes
Mário Negromonte
Nfu1 C8rqueira
RobemRocha
VdIorio Meciofi
1 vaga
Bloco (PMDB. PRONA)

Confúcio Moura

Pinheiro Lancim
Sandro MabeI
2 vagas
PPB
Ari Magallães
AmaIdo Faria de Sá
Benedib Guimarães

1 vaga
Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Carlos santana
Maria Laura
Renan Kurtz
WaIdomlro Fioravan18

Alberto Silva
Barbosa Neto

Carlos ApoInário
Hermes ParcianeIIo
José Chaves
Marcos lima

Carlos Nelson
Edinho Araújo
Moreira Franco
RicaR:Io Rique
Ronaldo Perim

NeifJabur
Oscar GoIdoni

1 vaga
PPB

1 vaga

Osvaldo Biok:hi
PSB

Domingos Leonelli

1 vaga
PL

Felipe Mendes
Flávio DerzI
Fmncisco Silva
João Tola
1 vaga

Inácio Anuda (PCdoB)

Carlos santana
João Coser
João Henrique (PMDB)
Luiz Gushiken
Mário Martins (PMOB)
Mauro Lopes (PMDB)
Te/ma de Souza

PMN

Bosco França

COMISSÃO DE VIAçÃO E TRANSPORTES
Presidente: Edinho Araújo - PMDB/SP
1R VIce-PresIdente: Mário Martins - PMDBlPA
2R VICe-Presidente: RIcardo Rique - PMDBIPB
3Il VICe-Presidenle: Oscar Andrade - PFl.JRO

DércioKnop
GiIney VI8n8

Haroldo Sabóia
Jandira FeghaJi
José Mauricio
Paulo Delgado
1 vaga

PTB

1 vaga

Secretária: TaIita Veda de Almeida
Telefones: 318-69871699017004I7007

,

Fausto MarleIIo
José Teles
Mário de Oliveira
NiID1 Baiano
Osmar leilio
Osvaldo Reis
Simão Sessim

Benedito Guimarães
CélIa Mendes
Davi ANes Silva

Bloco (PT, PDT, PCcIoB)

PTB

Milton Mendes (PT)

MussaDemes

Zia BezElfT8.

Bloco (PIIDB, PRONA)

Chico Vigilante
Jair Meneguelll
José Pimentel
Miguel RosseUo

Affonso Camargo
EIseu Resende
Jaime Fernandes
José Egydio
José santana de Vasconcellos
Luiz Durão
Murito Pinheiro

Feu Rosa

PSDB

AgneIo Queiroz (PCdoB)
Benedito Domingos
2 vagas

Suplentes

Chico da Princesa
Duilio Pisaneschi

Leopoldo Bessone
Maria VaIadão

1 vaga

Gonzaga Patriota
PL
Philemon Rodrigues (PTB)

Remi Trin1a

PPS

1 vaga

Leõnidas Crislino

Secretário: Ruy Ornar PrudêncIo da Silva
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
,.. 2-A, DE 1995, QUE -DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO' FEDERAL(EDiÇÃO DE MEDIDA PROViSÓRIA)
ProposIçio: PEC-2II5

P1esidente: 8auIo Queiroz (PFl)
111 VIC8-Presidente: Jairo C8meiro (PFl)
311 Vtce-Presidente: AdyIlIon Motta (PPB)
ReIaU: Aloysio Nl.I1ltS Ferreira (PMOB)

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONsmUlçÃO
9, DE 1995, QUE -ACRESCENTA PARÁGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL(INCENTIVO AO TURISMO)
Autor: Rlc.do HtricIIo

• outros
PresIdente: Sandro MabeI (PM08)
111 VICe-Presidente:
2!l VICe-Presidente: Nelson 0IDch (PSOB)
311 VlC9-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

11tu......

SUplentes

Bloco (PFLJPTB)

Bloco (PFLJPTB)

Átila Uns
Jairo C8me1ro
Paulo Heslander
8auIo Que4roz

Ciro Nogueira
Cláudio cajado
José Rocha
Nelson MarquozeIIi
11Iaga

Ciro Nogueira
Cláudio cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

carlos Alberto campista
Corauci Sobrinho
Robet1o Pessoa
2 vagas

PMDB
Nair Xavier lobo
Sandro MabeI
1 vaga

Hermes Parcianello
2 vagas

PMDB
Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz CIerot
Pedro Novais

PPB

Armando Costa

Moreira Fmnco
zaire Rezende

PPB

Flávio [)erzi
JalbBsl..ima
1IIaga

Adylson Motta
Márcio Reinaklo MoreIra

Prisco Vaana

PSDB
CeciCooha
Eduardo Coelho

Alexandre santos

Ant6nIo BaIhmann
WeIson Gasparini

Arth.. Virgílio

Rober1o Balestra
2 vagas

Nelson Otoch

PSDB

Ant6nio carlos Pannunzio

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

PT
Fernando Ferro
José Pimentel

PT
MaroeIo Déda

Hélio Bicudo
Milton Temer

João Coser

Milton Mendes

PDT

Sandra Starting

José Maurício

1 vaga

PDT

Eujácio Simões

Pedro Canedo

Bloco (PUPSIM'SC)
Expedito Júnior

Eujácio Simões
Bloco (PS&ftIN)

1 vaga

Bloco (PI..JPSIM'SC)

EnioBacci

Coriolano saJes

Bloco (PS&ftIN)

1 vaga

Ushltaro Kamia (PPB)

Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, sala 169-8
Telefones: 318-6B74f1O(fT

secretária: AngeIa Mancuso
Local: serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO N217195, 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)
PropoeIçio: PEC-17115

Autor: AntonIo JCMlqUIm

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
2lI VIC8-Pr9flidenee: Cooha tina (PPS)
~ VIC8-Presidente: FrancIsoo Silva (PPS)
Relator: Felipe Mendes (PPB)
TItuWes

SUpIen1es

Presidente: Franco Montoro (PSOB)
111 VICe-Presidente: Paes Landim (PFL)
2lI VICe-Presidente: Eduardo Jorge (PT)
3lI VICe-Presfdente: Israel Pinheiro (PTB)
ReIalor: Odacir KleIn (PMOB)
Sub-RelatDr: Bonifácio de Andrada (PPB)

TItu....
PR.
CoraucI Sobrinho
Laura CarneIro
PaesLandin
Paudemey AveIino
Saulo Queiroz
Vilmar Rocha

Bloco (PMDB. PSD. PSL)

PFLJPTB
carlos MeIIes
Hilário CoimbIa
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

AroIdo Cedraz
José Coimbra
José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes

PMDB

Carlos ApoIinério
CaI10s Nelson

AntOnio 8I8siI
2 vagas

Genésio Bernardino

PP8
Benecft) Guimluies

C8rIos Airton

Felpa Mendes

EmlIo Assmar
Pedro Valadares (PSB)

Franciscó Silva

AkirCabral
Francisco Rodrigues (PTB)
José MúcIo Monteiro
RelnhoId Stephanes
Roberto Pessoa
SiIvemanl Santos

Moreira Franco
Odacir KJein
Wagner Rossi
Z8ire Rezende
1 vaga
PSDB

Arthur Vugilio
Roberto santos
ZUIaIê Cobra
2 vagas

Marooni PerIto
SilvIo Torres
Veda Crusius
Bloco (PT. PDT. PCdoB)

Cunha l..ina (PPB)
Roberto Brant

Adroaldo Streck
Alexandre santos

Eduardo Jorge
Haroldo L.imB

Eslher Grosei
José Genoino
Luiz Gushiken
Paulo Delgado

João FassareIIa
Pedro Wilson

PT
Joio Paulo
1 vaga

Cados Santana
1 vaga

PDT
~Bacc:l

Bloco (PIJPSIWSC)
Eujácio Sim6es

1 vaga

1 vaga

1 vaga
PP8

5 vagas

Adytson Motta
Cunha Bueno

Gerson Peres
JairSoores
Prisco VI8I1ll
P1B

Bloco (PSBMIN)
Nilson Gibson

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, 5aIa 169-8
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nl2O-A, DE 1995, QUE -ESTABELECE
O PARLAMENTARISMO-.
ProposIçio: PEC 2O-NI5

NrYfsio Nunes Ferreira

BonifácIo de Andrada
Franco Mormro
Luiz Carlos HaIjy

PSDB

1 vaga

AdeIson Salvador
AntOnio BraslI
Gonzaga Mata
Hélio Rosas
2 vagas

Cados Nelson

Autor: EdUMlo Jorge

ArIino Vargas

Israel PInhero

PSB

Fernando Gabeira (PV)

Almino Affonso
PR.

Welinton Fagoodes

Pedro Canedo

Secrelário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, sala 168-A
Telefones: 318-7061fJ18-7059

COMISSÃO ESPECIAL
DESTiNADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl22 DE 1995, EUMINANDO O SEGUNDO
TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS
PropoeIçio: PEe-22JlI5
Autor: JoM JaMne
Presidente: Mendonça Filho (PFL)
111 VIC9-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
211 VIC9-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
311 VIC9-Presidente: Paulo Feiió (PSDS)
Relator. Roberto VaIadiio (PMOB)

TItu....

Suplent8s

Presidente: José Lourenço (PFL)
111 VICe-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)
211 VICe-Presidente: AmaIdo Faria de Sá (PPB)
311 VICe-Presidente: Jancira FeghaIi (PCdoB)
Relmr: Ama1do MadeIra (PSDS)

TItu....
PFL

AIdir Cabra1
José Car10s Vieira

ktaro Gaudêncio

José Lourenço
Magno Bacelar
Osório Adriano

Claudio Cajado
Inocêncio Oliveira
JairoAzi
Werner Wanderer

Bloco (PMDB, PSD,PSL)

Corauci Sobrinho
EIiseu Resende
Fátima PeIaes (PSDS)
Robério Araújo

Saulo Queiroz

1 vaga

Bloco (PMDIWSDIPSIAIS)
Henrique Eduardo Alves
Joio Almeida
2 vagas
Roberto VaIadlio
Teté Bezerra
Bloco (PPBIPL)
Alzira Ewerton
Eujácio Simões
Carlos Jiírton
Eurico Miranda
JoséEgydio
Ibrahim Abi-Ackel
PSDB

Adroaldo Streck
Rnno de Castro
1 vaga

Koyu lha

Nelson Man::hezan

1 vaga

Áti1aUns

Raul Belém

Bloco (PFlJP1B)
Mendonça Fiho
Rodrigues Palma

SuplenfH

PT

GiIney VJ&na
Ivan Valente

Femando Feno

Sandra Slarflllg

Annando Abf1io
Darcisio Perondi
DjaIma de A1meida
Etevalda Grassi de Menezes
Rona1do Perim
Sandro MabeI

casar

Pedro Novais
saraiva Felipe

Simara EIery
1 vaga
PSDB

AntOnio Carlos PamlA1ZÍO
Ama1do Madeira
Edson Sifva
Marconl PeriIIo
Nelson Otoch
ZuIaiê Cobn1

Adroaldo Streck
Alexandre Santos
MárIo Negromonte
Sa1omão Cruz
Veda CnJslus
1 vaga

Bloco (PT, POT, PCcIoB)
AgneIo Queiroz
Airton Dipp
Arfindo ChinagIIa
José Pimentel
Paulo Rocha

Eduardo Jorge

Humbel10 Costa
Jair MenegueIH
JandIra FeghaIi
MaI1eus SChmidt

PPB

POT
Cor1oIano Sales

Matheus Schmidt

PS8
Gervásio Oliveira

1 vaga

Jair BoIsonaro

AmaIdo Faria de Sá

José Teles

Gerson Peres
Jair Soares
MárIo CavaIazzi
Roberto C8mpos

S8cr8tBri0: José Maria Aguiar de Castro
l.ocaI: SeIv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-7061

EdinhoBez

João Henrique

Laprovita Vl8ira

2 vagas

PTB

e 318-7065

Artindo Vargas

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nl33-H, DE 1995, QUE -MODlRCA O SISTEMA
DE PREVI~NCIASOCIAL, ESTABELECE
NORMAS DE TRANS~O E DÁ

OUTRAS PROVI~NClAS.
SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL.
EM 10-10-97

PrapMlçio: PEC- 3MI5

Autor: Poder ExecutIvo

PS8
José Plnotti

Alexandre cardoso

PL

Luiz Buaiz

Eujácio SImões

Secretára: Maria do Ampero Bezerra da Siva
Local: SaIv. Com. Especiais. Anexo li, Sala 169-8
TeIefon9s: 318-7555/318-7063

COMISSÃO ESPECIAL
DEST1"'~DA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À cONsmulçAo tfl34-A,
DE 1995, QUE -ALTERA OS PARÁGRAFOS
PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO DO ART.
53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
PropoeIçio: PEC 34195 Autor: DomI~ Dutra. OUtros
Presidente: Antl1nio Carlos Panntmio (PSOB)
111 VIC9-Pre8ident8: Edson SIlva (PSOB)
'!' Vide-Presidente: Silas BrasIeiro (PMOB)
:fi VIC9-Pmsidente: José Genoíno (PT)
Relator. Jaime Martins (PFL)

TItu.....

Suplentes

PFL

Nvaro Gaudênio Neto

D8roi Coelho
Jaime Martins
Jairo Carneiro
José cartos VieIra

ElmRohneft
Francisco Horta
Oscar Andrade
Sérgio Barcellos
TaIvane Albuquerque

Latn C8meiro
Ney Lopes

Bloco (PMDB. PSD, PSL)

ConfúcIo Moura

Barbosa Neto
Freire Júnior
Ud80n BandeIra
3 vagas

JoÃo Thomé Me8trInho
José Luiz CIerot
SlIas BraslIeiro
SfIvio Pessoa
1 vaga
PSDB

AIzlra ~werton
AntOnio Carlos Pamlmlo
EdsonSiva

Bonifácio de Andrada
l1amar Serpa
Nestor Duarte

SebestiAo Madeira

LuizMáldmo

SiIvloT~

NeI80n MaR:hezan
1 vaga

1 vaga
Bloco (PT, POT, PCdoB)

AIdoAmntes
Cldinha campos
Femendo Ferro
Hélio Bicudo
JoAoPaulo

Gonzaga Patriota

Almino Affonso
PL

Eujácio Simões

Welinton Fagundes

SecretárIa: AngáIica FI8Ilo
Local: Seri. Com. EspeciaIs, Anexo li, Sala 169-8
Telefone: 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇ~O
tfl40, DE 1995, QUE -ALTERA A REDAÇAO
DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR UMITE DE IDADE DOS IDOSOS
PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DWERSÃO PÚBUCAAutor: .-quInho Chedld

Proposfçio: PEC-4CW5

Presidente: Mário Martins (PMDB)
111 VIce-Presidente: AliJem SIva (PMOB)

2!' VIC9-Presic:Ient9:
311 VIce-PresIdente: LeOnidas Cristino (PSOB)
Relator:

TItu..

Suplentes

Bloco (PfUPTB)
Lael Varella
Affonso Camargo
Chico da Princesa
luciano Pizzatto
Laura Carneiro
PhiIemon Rodrigues
1 vaga
PaUo Bornhausen
Bloco (PMDIWSIWSUPSC)
Jorge Wilson (PPB)
AlbemSilva
Mário Martins
RemiTrin1a
1 vaga
1 vaga
Bloco (PPBIPL)
NiIton Baiano
Davi Alves Siva
2 vagas
Ushitaro KamIa
1 vaga
PSDB
Arnaldo Madeira
AntOnio CarIoa Pannunzio
José Chaves (PMOB)
LeOnidas CrisIino
Mário Negromonts
Vittorio MedioII
PT

Carlos santana
João Coser

PPB
Adhemar de Banos Filho
AIclone AIlayde

PSB

Gerson Peres
4 vagas

CoohaLina
Ibrahim Atli-AckeI
Prisco VIana

AlcIdes Modesto
João Paulo

PDT
8erafim Venzon

VIC80te André Gomes

PS8
Raquel C8piberbt

Secretária: AngeIa Mancuso
Local: Seri. Com. Especiais - Anexo 1/- Sala 169-8

PTB
Philemon RodrIgues

Telefones: 318-687417052

1 vaga

·COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nt43-A, DE 1905, QUE DÁ NOYA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL
(AUSTAMENTO ELEITORAL)
~:

PEe-.t3J95

Autora: RIta CIIII1IIta • outros

Presidente:
111 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMOB)
2" VIC9-Presidente: RommeI Feijó (PSOB)
3l! VIC9-PresIdente: Roberto Fontes (PFl)
ReIab': Roberto Fontes (PFl)

TItu......

TItula....

Bloco (PFIJPTB)

Abelardo Luplon
AkirCabral
Augusto Vtveiros
Carlos Magno
José Cartas Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

Davi Alves Silva (PPB)
José 80fbll
José Rocha
Maluly Netto
Murilo Pinheiro
Paulo HesIander
1Vaga

PMDB

Suplentes

Euler Ribeiro (PFl)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro MabeI

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim
4 vagas

2 vagas

Bloco (PFI.IPtB)

Dullo PIsaneschi

PP8

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea
Paulo Uma
Rodrigues Palma

RaulBeIóm

Roberto Fontes
1 vaga

Fausto MarteIIo
LaprovIta Vl8Íra

VaIdomiro Meger (PFl)
WeIson Gasparini (PSOB)

Bloco (PMDBIPSIWSL)

Confúcio Moura
2 vagas

AIceste Almeida
ChIcão 8rfgldo
Wagner Rossi

PSDB
Herculano AnghinettI (PPB)
Mário Negromonte
Nélson Otoch
Sebastião Madeira
PT
Marta SupIicy
Milton Mendes
1 vaga

AdeIson Ribeiro
FeuRosa
2 vagas

Bloco (PPBIPL)
Benedito Guimarães
Osvaldo Reis
1 vaga

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz
PSDB

AIJdoNeves
Nelson Marchezan
RommeI Feijó

FIãvioAms
Paulo Mourão
1 VSIga
PT

2 vagas

Joio FassarelIa
Joio Paulo
PDT

Coriolano Sales
PSB
1 VSIQll

Gonzaga Patriota
SecreIária: Maria Helena CoutInho de Oliveira
Local: serv. Com. Esp. - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇ~O
Nl46, DE 1991, QUE -INTRODUZ MODIfICAÇOES
NA ESTRUTURA POUCIALProposIçio: PEC-4III1

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

PDT
Eurfpedes Miranda
Magno Bacelar (PFl)
Wilson Braga (PSOB)
Silvio Abreu
Bloco (PUPSDt'PSC)
De Velasco
José Egydio
Gonzaga Patriota

Ma1heus Sctmidt

Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Vtveiros (PFl)
111 VlO8-Presidente: José Rezende (PPB)

2" VICe-Presidente:
3lI Vtee-PresIdeme: Faust> MarteIIo (PPB)
ReItmr: Hélio Rosas (PMOB)

AIcione A1hayde
Jarbas Lima
Rogério Silva (PFl)
2 vagas

Jair BoIsonaro

Bloco (PSBIPIIN)
AdeIson salvador (PMOB)
PCdoB

Ricardo Gomyde

Haroldo Lima

Secretária: AngeIa Mancuso
Local: serviço de CornIssões Especiais: Anexo 11- Sala 169-8
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nit S1,
DE 1995, QUE -DÁ NOVA REDAÇÃO AO
ARTIGO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO, E ACRESCENTA INCISO(VOTO FACULTATIVO)
ProposIçio: PEC-571H

Autor: Emerson Olavo

PresidenIi9:
111 VI08-Presldente: On:ino Gonçalves (PMOB)
2" VIC8-PresIdente: José de Abreu (PSOB)
3lI VICe-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
ReIalDr:: Benecrllo de Ura (PFl)

TItulares

Suplenas

PMDB
AIbfn) Silva

Bloco (PRJPTB}
loDeAy de Paula
BenecIIo de Ura

Júlio César
MarIa VaIadão

EJcpeciIo Júnior
Vanessa Felippe

Mendonça FIho
Robem Fontes

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo
4 vagas

Anlbel Gomes
Ant6nio BrasI
CaI108 NeIlIon
Aobel1o Paulino
1 vaga

PMOB

PPB

Mat.Ko Lopes

Darofsio Perondi
Udson Bandeira
1 vaga

0R:in0 Gonçalves
1 vaga

PPB
AIzira Ewerton (PSOB)
Benec:I1o GI.Iirnafl\9s
Gerson Peres

Basilio Vilani
S8IatieI Carvalho

Joio PizzoIatti
Roberto campos
3 vagas

3 vagas

3 vagas

PSOB
PSOB

José de Abreu

Celso Russomanno
1 vaga

VIC8Ot9 Arruda

AntOnio Feijão
L.eOnidas Cris6no
Mário Negromonte
1 vaga

Cunha lima (PPB)
Man:oniPerillO
2 vagas

PT
Joio Fassarella
Sandra S1arIing

João Paulo
1 vaga

PDT

PT
CaItos Santana

Joio Coser
LucillIno Zica
Teima de Souza

Fernando Feno

Ma1heus Schmidt

Coriolano Sales

Luiz MainaRi

PDT

Bloco (PLJPSD/PSC)

Eujácio Simões

1 vaga
Bloco (PSBIPIIN)

AIr1Ion Dipp

Fernando Lopes
PCdoB

GeNásio Oliveira

1 vaga

Secr8tário: Francisco da Sitva Lopes FIho
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, 8aIa 169-8
Telefones: 318-706317555

Haroldo Lima

PSB
Pedro Valadares

COMISSÃo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO tft
81-A, DE 1_, QUE ·CRIA O IMPOSTO SOBRE
DlSTRIBUlçlO DE COMBUS1fvEIS ÚQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETêNCIA DA UNIÃO, E
DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS·
ProposIçio: PEC-l1Mi
AuIor: lWceIo Teixeira
Presidente: José CaI108 CouIInho (PFL)
111 VICe-Presidente:
2R Vlce-Presiderlta: Mario Negromonte (PSOB)
:fi VICe-Presidente:
ReIab: Roberto PauIlno (PMDB)
Suplentes
Bloco (PfLJPTB)
loDeAy de Paula
ChIco da Princesa

Corauci Sobrinho
Dullo Pisaneschi
EIIgeu

José Mauricio
1 vaga

Resende

Jonival LUcaS

José Carlos Coutinho

Betinho Rosado
José CarIo6 Aleluia

l...imaNetto
MurIIo PInheiro
Werner Wanderer
2 vagas

1 vaga
PL
Eujácio Simões

FralICÍSCO Horta

Sec:nltária: AngeIa Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais Anexo li, 8aIa 169-8
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO,.. 84, DE 1991, QUE
·ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO
42 DO ATO DAS DlSPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS·
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJ6)
ProposIçio: PEC-8W1
Presidente: Carlos AIberb
111 VICe-Presider*!:
2R VICe-Presidente: AnIvaIdo Vale (PPB)
311 VICe-PresIdente:
ReIaba: EJclone Barb8I1o

Autor: NIcIas RIbeIro

TItu......

Bosco França (PMN)

2 vagas

1 vaga

BloCo (PRJPTB)

Bloco (PPBIPL)

e.tos AIbem (PSOB)
HIlário Coimbra
MurIIo PInheIro
Osmir Uma

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

ClmaUrna
Fmnclsco Silva

L.amartine PoseIIa

1 vaga

PMDB

PSDB
Euler Ribeiro (PFL)
~ vagas

8cione BarbaIho
0Iávi0 Rocha (PSDB)
1 vaga

Nici8s Ribeiro
ZUIaiê Cobra
1 vaga

Fátima Pelaes
0Iávi0 Rocha
8aJomão Cruz

PPB

PT

AnivaIdo Vale
BenecIlo GuImrries
RainU1do Sanms (PFL)

Gerson !Peres
2 vagas

Milton Mendes

1 vaga
PDT

PSDB

AmOnio Feijão
Artf1w VirgRlo

AécIo Neves
1 vaga
PT

Luiz Durão

1 vaga
PSB

1 vaga

Alexandre Cardoso

Paulo Rocha

Secretário: SIlvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Esp. -Anexo li, S8Ia 169-B

1 vaga

Telefones: 318-706517052

PDT

COMISSÃO ESPECIAL

Wdson 13raga

Woktey Queiroz
Bloco (PSBJPIIN)

AdeIson Salvador (PMOB)

1 vaga

Bloco (PIJPSDIPSC)

FmncI9co Rodrigues (PPB)

1 vaga

SecretárIo: Francl8co da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, S8Ia 169-8
Telefones: 318-706317555

COMISslo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇAo Ni
89-A, DE 1995, QUE -DÁ NOVA REDAÇÃO AO
INCISO IV DO ~RT. 29 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL- (NUMERO DE VEREADORES)
PI'opc*çio: PEC-IM5

Autor: NIcI8s Ribeiro

PresIdent8: Adel8Ol'l Salvador (PMOB)
111 VICe-Presidente: Bosco França (PMN)
~ Vice-Presldente: Clma Urna (PPB)
3lI VIce-Presidente: Zu1a16 Cobra (PSOB)
ReIlmr:
TItu....

Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
VaIdomiro Meger

DESTINADA A PROfERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
NR 96, DE 1992, QUE -INTRODUZ MODIfICAÇõeS
NA ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIOPropoeIçio: PEC-86t'I2

Autor: H6IIo Bicudo

• outros
Presidente: Wagner Rossi (PMOB)
111 VICe-Presidente: Roberto VaIadio (PMOB)
~ Vlce-Presidenle:
3lI VIce-Presldente: Jarbas Urna (PPB)
ReIab': Jairo C8meiro (PFL)

TItu....

SUplentes
Bloco (PFIAITB)

AntOnio dos Santos

Alvaro Gaudêncio Ne10
Cláudio Cajado
Coi"auci Sobrinho
Jairo Carneiro
Paes LandIm
VIC8Ilte C8scione
1 vaga

Átila Uns
Benedi1D de Ura
João I~ (PPB)
Leur Lomanto
Paes Landim
PhiIemon Rodrigues
PMDB

SupIentetI
Bloco (PRJPTB)

1 vaga

Luiz Mainardi
1 vaga

Hilário Coimbra
Magno~ar

RaimU1do Santos

CIeonêncio Fonseca
DjaIma de Almeida César
João Magalhães
José Luiz CIemt
Roberto VaIadão
Wagner Rossi

ZilaBezena

Hélio Rosas
Marcos Uma
Mário Martins
Nair Xavier Lobo
2 vagas

PPB
Augusto Farias
IbrahIm Abl-Ackel

AIzira Ewerb1 (PSDB)

Ricardo Izar

JalrSoeres
JarbasLma
Prisco VI8nll

Roberto BaIe8tra
2 vagas

PSOB

DaniIo de C8sIro
Luiz PIlUlyIino
Wilson Ekaga

Nelson Okx:h
Renato Johnsson
VICel1t9 Arruda

1 vaga

ZuIalê Cobra

PSOB

AmOnio Feijão
Amon Bezerra

C8<:iCooha
Jovair Arantes
NlcIas Rbliro

0IávI0 Rocha
PT
Eduardo Jofge
Humberto Costa

Arlindo ChinagIia

WaIdomlro Floravant8
PDT

PT

José Genofno
Marcelo Dada
Milton Mendes

MgueI Roseetto

Carlos CarcInaI

RenanKurtz

Nedson MicheIeI

Pedro Wilson

PDT
~Bacci
Silvio Abreu

Coriolano sales
Matheus Schmidt

PCdo8

PSB

Nilson Gibson

SecretárIa: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Com. EspeciaIs- Anexo li, Sala 169-B

Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

Haroldo Una

Aldo Arantes
Bloco (PIJ?SIWSC)
De Velasco

Francl8co RodrIgues (PP8)
Bloco (PS8JPMN)
Gonzaga PatrioIa

Nilson Gibson

8ecretári8: Marlene Nas8if
Local: Serv. Com. EspecIaIs - Anexo li, S* 169-8
Telefones: 318-706T1708lJ

COMISSÃO ESPECIAL
DEsnNADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CO~O
NR 128, DE 1995, QUE -DÁ NOYA REDAÇÃO À
ALfNEA -C· DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTóLOGO)
Propc.lç6o: PEC-12MMi

Autor: NIcIa RIIeIro

Presidellte: luiz Moreira (PRo)
111 Vlce-Pr8eIc:Ien: Fernando GonçItI8S (PlB)
2!l~:AdyIeon MoIta (PP8)
3l! VIC8-Prellidellee: Jovair Arantes (PSOB)
ReIaD': Paulo Rilzel (PMOB)

TItu......

Autor: NIcIa RIbeIra

Propoelçlo: PEC-13311Z

PreIIder*t: Ant6nio BnIrII (PMOB)
111 Vice-PreeIden1B: Jair Boleollero (PP8)
2!1 Vic:e-PnIeldent: Robem Ara6jo (PP8)
3l! Vlce-Pnl8lderM:
Relator: S8Iomio Cruz (PSOB)
~

TItI.MNa

Bloco (PfI.HJB)
AIceat9 AlmeIda (PP8)

Átila Lins
HiáIIo Coimbra
MurRo PInheiro

SaIomio Cruz (PSOB)
Vic PIres FfWICO

1 VBgII
PMDB

Bloco (PFLJPTB)

Fernando Gonçalves

Ant6nlo lJeno

Luiz Moreinl
RoIand lavigne
Vanessa FeIippe

MauroFeaMY
PhlIemon Rodrigues
1 vaga
Bloco (PIIDEIJPSDIPSI

Confúcio Moura
lvandro Cunha Uma
1 vaga

PlUoRltzel

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl133, DE 1992, QUE -ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDIGENAS)

1 vaga

SupIInIM

IvIlbaI Gomes
De Velasco

Gonzaga Patriota

AntônIo BnIrII
ConfúcIo Moura
João Thomé Mestrinho

Luiz Fernando (PSOB)
0IávI0 Rocha (PSOB)
1 VBgII
PPB

Benedito GuÍl1'l8li88
RogérIo SIva (PFL)
1 vaga

CarIo8 Airton
Jair BoIaon8ro
VaIdenor Guedes
PSOB

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angemmi

Bloco (PPBIPL)

PT

Ivan Valente

Marta Supicy

PDT
Glovanni QOOroz

1 vaga

Marcelo Déda
1 vaga

José Machado
Pedro Wilson
PDT

Bloco (PlIPSDIPSC)
ExpedOO Júnior (PPB)

Elton RoIv1eIt

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Magno Bacelar (PFl)
RenanKurtz

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PlIPSDIPSC)

Raquel Capiberl>e

Gervásio Oliveira

SecretárIa: EcIa Ca1heiros
Local: Serv. Especiais - AnellO 11- sala 169-8

Francisco Rodrigues (PPS)

AdeIson Salvador (PMDB)

1 vaga

Telefones: 318-7062617067

PCdoB

cOMISSÃo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nlt 155, DE 1993, QUE -ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 12 DO
ARTIGO 53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Autora: Cldlnhll C8mpoa

ProposIçio: PEC-15S113

PresiderIte: VIC8nt9 Casclone (PTB)
111 Vice-Pr8lIidene: NcYpJo NUIl88 Ferreira (PMDB)
2!l VIce-PresidenIe: VicenE Arruda (PSOB)
311 VIC8-Pr88idente: Prisco VIana (PPB)
ReIaD: IIxahim NkIdl!A (PPB)

TItu.....

SUplentes
Bloco (PFIJP1'B)

AroIdo Cedraz

Adauto PereIra
Ant6nlo Geraldo
JalroAzi
VicenE C8IICIone
3 vagas

Luiz Braga
PhiIemon RodrIgues

SaIomio Cruz (PSOB)
Ursicino Queiroz
2 vagas

EdInho AnWjo
Jorge WiIaon (PPB)

GIvanFRliI'8
lvandro Cunha L.ina
José Luiz CIerot

JoséPrimte
Nicias Ribeiro (PSI)B)
Wagner Rossi

LuiZ Fernando (PSOB)
1 vaga

1 vaga
PPB

DoIores Nmes
Geraon Peres
Ibrahim Abj-AckeI
Prisco VIana
1 vaga

Adylson Motta
MárIo de Oliveira
Rc:Jbln) Balestra

TaJvane Albuquerque (PFL)
WeIson Gasparini (PSDB)
PSDB

DanlIo de castro
Robério Araújo (PPB)
.VIC8Ilt9 Arruda

Ezrdio Pinheiro
JoioLaAo
5auIo Queiroz (PFl)
1 vaga

1 vaga

8ecretárIa: Ângeta Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, 8aIa 169-8

Telefones: 318-7063f7066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇl0
Nlt 169, DE 1993, QUE -ALTERA O INCISO IV
DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTlTUIÇ10 FEDERAL, E PREVê
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM NfvEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNlCfPlOS PARA
~NUTENÇÃODO SISTEMA ÚNICO DE
SAUDE, COM O FINANCIAMENTO DAS REDES
PÚBLICAS FILANTRóPICAS E CONVENIADASProposIçio: PEc-188113

AutorM: Ed..-cIo Jorge
• WIIkIr lItrM

Presidente: Roberlo Jefferson (PTB)
111 VIC8-PresidenI8: Ursicino Queiroz (PFL)
2lI VIC8-President8:
ReIa1or: Darcfsio PerondI (PMDB)

Fernando Feno

SUplentes
Bloco (PFIJPTB)

Ayres da Cunha
Carlos Magno
JairoAzi
Laura C8meiro
Roberto Jefferson
Ursiclno Queiroz
Vanessa Felippe

Dullio Pisaneschi

Fátima PeIaes (PSOB)
Jame Mar1ins

José CoimIxa
LuiZ Moreira
Maluly Netto

1 vaga
PMDB

Armando Abllio

AnIb8l Gomes
EIcione BaJbaIho
Ri1acamata
3 vagas

Confúclo Moura
Darcfsio Perondi
José PInoIIi
8araiva Felipe
1 vaga

PPB
Adylson Motta
Jofran Frejat

José lilh8res

PT

HéliO Bicudo

Haroldo L.ina

Aldo Arantes

TItu....

PMDB
AIoy8Io NIM188 Ferreira

De Velasco

Bloco (PSBJPMN)

Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

AIclone Athayde
EnivaIdo RIJelro
Fausto Martelo
TaIvane AiJuquerque (~l
Wagner do Nasdmento

PDT

PSOB
Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osrnanio Pereira
1 vaga

B.Sá

José Mauricio

Pimentel Gomes
Robério Araújo (PPB)
5ebastlão Madeira

Nilson Gibson

PT
ArIndo ChinagHa
Mana SupIIcy

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

PSB

Serafim Venzon
Vtcente André Gomes

Giovanni QueIroz
Wilson Braga

Bloco (PLIPSD/PSC)
Pedro Canedo

Luiz Buaiz

Bloco (PSBIPIIN)

1 vaga

Alexandre cardoso
AgneIo Queiroz

Jancira FeghaIi

8ecretárIa: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais, AnlIrlo li, 8eIa 169-8
Telefones: 318-7OõlfT066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
tfl169-A, DE 1995, QUE -DISPÕE SOBRE A
REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAISPropoeiçio: PEC-11M15

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSmUlçÃO ~ 173 DE 1995, QUE
MODIFICA O CAPfruLO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBUCA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSIÇÕES CONsmUCIONAIS GE~IS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇAO
~

PCdoB

Autor: F«nMdo GoI'r.-

Pre6identa: Deroraio PerondI (PM>B)
111 VICe-President9: José Luiz CIerot (PMOB)
2!' VIce-Pr8sidenE: José Teles (PPB)
311 VICe-Presidente: Antonio CaIios Pannl.Ilzio (PSOB)

Rela1Dr:

TItu..

Suplentes
Bloco (PRJPTB)
AIenio Geraldo
João Melão Neto
ReInhoId Stephanes

AIcest8 AlmeIda
Célia Mendes ,
Rogério Sitva
1 vaga

Rubem Medina

Bloco (PMIlBIPSOtlPSLI

D8rcfsio Perondi
José Luiz CIerot
Marqulnho Chedid

()rçino Gonçalves

Paulo Ritzel
Robem Palino

Bosco França (PMN)

8ecretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-8
Telefone: 318-706317055

1 vaga

PDT

Matheus Schmidt

Presidente: Joio MeIIAo Neto (PR.)
111 VICe-PresidenE: Hugo Rodrigues da Cunha (PR.)
2!' VICe-Presidente:
311 VICe-Presidente: Vadio Gomes (PPB)
ReIaD: MoreiIa Franco (PMOB)

TItu..

!apIentM

Bloco (PflJPTB)

Hugo Rodrigues da Cooha
Joio MeIIAo Neb
José carlos AIeIula

VaIdomIro Meger
2 vagas
PSDB

AII1ur VargRio
Celso Russomanno
1 vaga

AntônIo Carlos PannlIlzio
Marcus Vlcente
1 vaga
PT
Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

José Machado
TIIden Santiago

Jaime Fernandes
Joio CaIios Bacelar
José Cartas Vl8ira
José Mendonça Bezerra
MauroFecwy
Rodrigues Pakna
1 vaga

PaesLanclm
Paulo Gouvea
PhIIemon Rodrigues
VIC8IlI9 Caacione

PMDB
Aloysio Nunes Ferreira
EJcione Barb8Iho
GeddeI Vielnl Uma
GermlIno RlgoCm
Henrique EdUBl'do ~
Moreira Franco

Carlos Nelson

Fernando Diniz
JoeéChave8
Nl!wt Souza (PSL)
Pinheiro LancIm
S8ndro MabeI

PPB

MárcIo ReInaldo MoreIra
Mário CavaIlazzi
OdeImoLeão
Pedro Correa
Pri9co VI8I'1a

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair BoIsonaro
Roberto Campos
Vadio Gomes

Bloco (PPBIPL)

José Teles
2 vagas

Autor: PodIr ExecutIvo

PEC-17311Mi

PSOB

AIeIcandre Santos

Antônio carIosPamunzio
AmaIdo Madeira

Joio Leão
Marconi PerlIIo
AommeI Feijó

PedroHenry
Ralmtn:lo Gomes de Matos

PT

Marcelo Deda
Maria Laura
Teima de Souza

PDT
Fernando Zuppo

Euripedes Miranda
Ma1heus Schimldt

VAnia dos sarms
1 vaga

Miguel Rossetto
Paulo Bernardo
POT

SlMoAbreu
Bloco (PlA'SDIPSC)

Eujácio Simões

AimnDlpp

F8mando Lopes

Malheus SchmIdt

Femondo Zuppo

1 vaga

Bloco (PI.A»SIWSC)

Pedro canedo

Bloco (PS8JPMN)

Nlfscm Gibson

Alexandre C8ldoso

Et.4áck> Simões
Bloco (PS8IPIIN)

Eduardo Campos

1 vaga

PCdoB

PCdoB

Aldo Arantes

AgneIo Queiroz

Haroldo Uma

Sérgio Miranda

Secretária: Marlene Nassif

Secretária: Re;ooe S. Marques
Local: servo Com. Esp. - Anexo li, Salas 169-8
Telefone: 318-687<C17067

Local: servo Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-8

Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2175, DE 1995, QUE -ALTERA O CAPhíJlO
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL-

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2188-A, DE 1994, QUE -ACRESCENTA
PARÁGRAfOS &t E.,. AO ARTIGO. DO
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSnTUCIONAIS
TRANSITóRIAS, DISPONDO SOBRE
ANISTIA QUANTO ÀS PUNIÇÕES APlICADAS,
ATRAV~S DE ATOS DE'EXCEçlO,
A SERVIDORES MIlITARES-

ProposIçio: PEC-175115

Autor: Poder E.x.cullvo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
111 VIC8-President8:
211 VIC8-Presitiem9:
311 VIC8-Presidente: Joio PizzoIatti (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFL)

TItu......

SUpIMtH
Bloco {PFlJPTB)

BetInho Rosado
Jaime .=emandes
JúlIO César
l.uizBmga
Osório Adriano
Osvaldo BioIchi
1 vaga

BeniloGama
Biseu Resende
Féix Mendonça
, Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Urna
Rubem Medina

PMDB
Antônio do Vale
Barbosa Neto
Carlos Nelsoo
José Luiz C1erot
Paulo Lustosa
1 vaga

AntOnio BrasI
E:dinhoBez
Hélio Rosas
José Chaves
UdiaOuinan
Rubens Cosac

PPB

Felipe Mendes
Fetter Júnior
Flávio Derzi
Vaclio Gomes
1 vaga

Enivaldo Ribeiro
João PizzoIatti
Jurandyr Paixão
Laprovita Vl9Íra
Roberto campos
PSDB

FIffi'lO de castro
Luciano Castro
Luiz Carlos HauIy
Roberto Brant

Presidente: Ary Kara (PMDB)
111 Vlce-PresiderJte: Roberto VaIadão (PMOB)
211 VIC8-Presi<Iena8 Tuga Angerami (PSDS)
311 Vlce-Preeident8: Augusto Nardes (PPB)
ReIlmr:

TIIu.....

8Ion RohneIt

Osmir Uma
Pae8Landim
Paulo HesIander

Jonival Lucas
José Mendonça Bezerra
1 vaga

1 vaga

PMDB
AryKara
EIcione BarbaIho
Roberto VaIadão

Rita camata

2 vagas
PPB

AnivaIdo Vale
AmaIdo Faria de Sá
Rerwm Johnsson

Augusto Naroes

Jair BoIsonaro
1 vaga
PSDB

Tuga AngeramI
1 vaga

Alberto GoIdman

Fernando Torres
SIlvio Torres
YEJda Crusius

Suplenfft
Bloco (PRJPTB)

FeuRosa
Roberto Brant
PT

Inácio Anuda (PCdoB)

GineyVI8Illl
José Pimentel

PedroW~son

PDT

PT

Maria da Conceição Tavares

Au&or: zan Ruende

ProposIçio: PEC-18MM

~Machado

Euripedes Miranda

SIvIoAbreu

JoéoTota

Bloco (PUPSDIPSC)
~ Júnior

Eujácio SImões

(PPB)

2 vagas

PTB

Bloco (PSBIPMN)

José Coimbra

1 vaga

Raquel C8piberIbe

PS8

SecreIário: SIlvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. EspeciaIs, Anexo li, Salas 169-8

Pedro Valadares

PL

Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO Nt 231, DE 1995,
QUE ALTERA OS INCISOS XUI E XVI DO
ART• .,. DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(REDUZ JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO
PARA 40 HORAS SEMANAIS)
Propoú;io: PEC 231-NlJS

Autor: lnéclo Arruda

Presidente: Arm8ndo AbíIio Anuda
111 Vice-PreIidenIe: Zaire Rezende (PMOB)
211 Vice-P,lISid81119: Luciano castro (PSOB)
:tl VIC8-PAJ8icIelIt8: Jair MenegueIII (PT)
Relator: Joio MeIIio Nft) (PFL)
'I'Ib.lIerM .

Secretária: Regina Brandão
Local: Serv. Com. Especiais
Telefones: 318-705617052

COMISSÃO ESPECIAL
coMISSÃo ESPECIAL DESTINADA 14,
NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSÕES,
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nt 320, DE 1996,
QUE -ACRESCENTA AÚNEA -DAO INCISO UDO ARTIGO 105
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL(JULGAMENTO DE PREFErr08)

SupIentM

Autor: 1lA11tEUS SCHMIDT
PresidenIe:
111 VICe-Pr;'-8Sid8l--....: WeIson GaspBrIní (PSOB)
ReIatt Paulo Lima (PFL)

TItu....

SUpIentM

Átila Uns

PFL

Cartas Alberto Campisla

Hugo Rodrigues da Cunha

Elton Rohnelt

Oscar Andrade
ReinhoId Stsphanes

Jonival Lucas
Leur lomBnto
PauIoLlma

1 vaga

Valdir CoIatto
5 vagas

Armando AbíIio
Noel de 0Iiveka

AfIon9o Csrnargo
Arolde de Oliveira
VaIdomiro Meger
VlmerRocha
Bloco (PMDB,PSD.PSL)

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Sandro MebeI
Sitas Bratlileiro

DjaJma de Almeida César

DjaIma de AIrneida César
Rubens Cosac
1 vaga

SIlvio Pessoa
SImara EIery
PSDB

laí19 Rezende
1 vaga

AntOnio Carlos Panrulzlo
RommeI Fe1j6
WeIson Gasparini

BloIco (PT, PDT, PCdoB)

B.Sá

AIoyslo Nooes Ferreira
AmaIdo Madeira .

Edson Silva
FeuRosa
Jovair Arantes
Moisés Bennesby

Eduardo Coelho .
Luciano Castro

Tuga AngeramI

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

InãcIo Arruda

Aldo Rebelo
ChIco Vigilante
Eduardo Jorge
MIlon Mendes

Jair Menegue/Ii
José Maurício

José Pimentel

RenanKurtz

Paulo Rocha

PPB

5 vagas

Fernando Ribas C8rIi
Sandra Staring
VaIdeci Oliveira

Fernando Zuppo
JoanaDarc

Luciano ZIca

VIC80fe Arruda

Wilson Braga

AriMagaNes
Emllio Assmar

Anexo li, Sala 169-8

Propasfçio: PEC-32OIM

PFL

AroIdo Cedraz
Corauci Sobrinho
Joio MeWio NMo
Lael VareIa
08óri0 Adriano
Paes Landim

Et.téciO SImões

Expecft) JOOior (PFL)

PPB

Bonifácio de Andrada
DavI Alves Silva
Jarbulirna

Dan:i Coelho
2 vagas

PTB
VIcente C8scione

ChIco da PrIncesa

S9cretárIa: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Serv. Com. EspeciaIs Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
tfl338-A, DE 1996, QUE -DISPÕE SOBRE O
REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES(REGIME DOS MILITARES)

DESnNADA A PROFERIR PARECER À PEC
tfl37G-A, DE 1996, QUE -MODIFICA O ARnGO
207 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Propoelçio: PEC-33M6
Autor: Poder ExllCUtlvo
PnJsidente: SiIas BraslIeiro (PMOB)
1- VlC8-Presidente: Hélio Rosas (PMD8)
~ Vtee-PresidenlB: VaIdenor Guedes (PPB)
ao Vlce-PresldenIe AntOnio Feijão (PSOB)
ReIaD: Werner Wanderer (PFL)

nu....

Suplentes

ProposIçio: PEC47OII&

nu....

SUp"'"

Bloco (PFLHfB)

Bloco (PF1JPTB)

.AbeIaIdo LupIon
Maria VaIadiio
08óri0 Adriano
Paes L.anc:Im

Elton RohneIt
Francisco Rodrigues
Jaime Femendes
José Borba

SéIgio BerceIIos

Luiz Braga
Luiz Moreira

VIC8I1II9 Ca8cione
Werner Wanderer

Autor: Poder executivo

President8:
111 Vlce-Presiden18: Emerson 0IaY0 Pires (PMOB)
21' Vtee-Presiden18: José Unhares (PPB)
ao Vlce-Presiden18: Feu Rosa (PSOB)
RaIator: Paulo Bornhausen (PFL)

Robet1o Pessoa

Jonival Lucas
José Carlos Vieira
José MúcIo Monteiro
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

Betinho Rosado
Claudio Cajado

Osvaldo BioIchi

PaesLardm
Paulo Bornhausen
Paulo Uma
1 vaga

2 vagas
Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Anl6nio do Valle

De Velasco
Fernando Diniz

AtyKara

HéIoRosas

Marquinho Chedid

SanõJo MabeI
2 vagas

Orclno Gonçalves

SIIas BrasIeiro
SinwaElery

Djama de Almeida César
José Luiz CIerot
Udia Quinan
Maria Elvira
Mauricio Requião
Nair Xavier Lobo

euma I...irne.

Doningos

HugoSiehl
Jorge Tadeu MudaIen
José Rezende
Pedro Corrêa
1 vaga

D8n:i Coelho

Jair Bot8onaro
Jorge Wilson
Osmer Leitão

VaIdenor Guedes

Nelson Marchezan
Pimentel Gomes

Vteeme Arruda

Bonifácio de Andrada
José U1hares
Robet1o Campos
VaIdomiro Meger (Pfl)

F1ávioAms
Osmênio Pereira
VIC8l1te Arruda

Roberto Santos

1 vaga

Welson Gasparini

PT
Jaques Wagner
João Coser
José Genoíno

Ivan Valente
Pedro Wilson
VaIdeci Oliveira

Matheus SChmidt

Severiano Alves

Esther Grossi
tAguel Rossetto
WaIter Pinheiro
PDT

PSB

Sérgio C8rneiro
PSB

Nilson Gibson

1 vaga

Gervaslo Oliveira

PCcIoB
Haroldo Urna

Alexandre Santos

Nelson Marchezan

PDT

Gonzaga Patriota

"vagas

FeuRosa
Man:oni Perillo

PT

SiMoAbreu

Luiz Buaiz
Wagner do Nascimento

Augusto Nardes

PSDB

Elias Murad
LeOnidas Crislino

Chico VIgIIente
Lt.izEduardoGreenhalgh
Marcelo Déda

Perim
8andro MabeI
1 vaga

Alvaro Valle

PSOB
Ant6nio Feijão
C8Iao RUS8Ol1l8MO
JoséAnibaJ
Nicias Ribeiro
RommeI Feijó

~

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PPBJPL)
Benec:ft)

Darcfsio Perondi
Edinho Araújo
Marquinho Chedid

PCdoB

AIcIo R6beIo

Secr8Iária: Maria AuxIladora
Local: Serv. Com. EspeciaIs - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-705617052

Ricardo Gomyde

Inácio Arruda

SecreIária: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Com. EspecIais, Anexo li, 8aIa 169-8
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

PL

DEmNADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nl383-A,
DE 1996, QUE -DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 23 E SEU PARÁGRAFO UNICO
DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSlTóRIAS-.
Proposfçio: PEC-383ISI6
Autor: BenedIto 00mIng08
eOub'os

Presidel de. Ak:Iir C8bmI (PFL)

111 VIC8-Pre8idente: Darci Coelho (PFL)
'J!l VIC8-PresIdenIIe

AJvato Vale

Wz BuaIz

Secr8Iária: Heloisa Dinlz
Local: SeIv. Com. Eapeciais, Anexo li, Sala 169-8
Telefone: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
Nl407J96, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO
ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(PRECATóRIOS)

gI Vlce-PresIdent9

ReIatr. S8bBstião Madeira (PSDB)
lltu....
PFL

AbeIerdo Luplon
NfkCabral
Derci Coelho
Jairo CarneIro
Raimoodo Santos
Rubem MedIna
VlmarRocha

ÁIlIaUns
Carlos Alberto C8mpIs1a

Ciro NogueIra
Cláudio Cajado
CoraucI Sobrinho
SiIvema1I sana
Vanessa FeIIppe

Pm8ident9: AbeIaR:to Luplon (PFL)
1!l VIce-PresIcIent José Rocha (PFL)
gI VIce-Pr8sIdenta FIliW> Derzi (PPB)
gI VIce-PresideI1t. Zl*Ii6 Cobra (PSOB)

ReIaU: José Wz CIerot (PMOB)

PSOB
fblifácio de Andrada
Edson Silva
Joio Faustino
NesD' Duarte .
Ronaldo Santls
SebastlIo MadeIra

Ar1hur Vuglllo
FGrnMdo Torres

FeuRosa
José de Abreu

AbeIordo Luplon
Carlos MeIIes
JoséAocha
Paulo CordeIro

Paulo Mourio
WlIson Braga

Bloco (PMDB. PRONA)
EIcione BarbaIto
HéIoAosas
MaroeIo 8aJtlied
Roberto VaIadáo
1 vaga

PPS
Adhemar de Barros Alho
AsyKara
JarbBslima
Joio Iensen
José Rezende

BIoco~)

José Wz CIerot
Simara EIIery
1 vaga

Fem8ndo Dinlz
Pinheiro LancIm
Roberto VaIadlio

Bloco (PPBIPL)
RávloDerzl
Nelson Meurer
1 vaga

PSDB

BenedIto DomIngos
Osmar Leilão

DanIo de Castro
José Thomaz Non6
Vteer1te Anuda

Ricardo Barros

2 vagas
PT

Bloco (PT, PDT, PCcIoB)
Clico Vigilante
CorIolano Sales
Haroldo Sabóia
MaIleus Schmidt
Sérgio Miranda

5 vagas

Chico VigIante
1 vaga

Marcelo Deda
Milton Mendes

PDT
Silvio Abreu
PS8

PTB
Robem Jefferson

PS8

NIson Gilson

Joio CoIaQo
SecmtárIa: Ano* MMcueo
Local: SeIv. Com. ~
Telefones: 318-7063flO66

GeMIslo 0IWIira

1vteKD li, Sala 169-8

COMISSÃO ESPECIAL
I)J:SllNlDA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTrrulçAo
N2 449, DE 1997, QUE -ALTERA DISPOSITIVOS
DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSIç9ES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO N21, DE 1994
(FUNDO DE ESTABILIZAÇAo FISCAL)
Autor: Poder executivo

Propoetçio: PEC-44I/I1

PresidenIe: Luciano Pazzd) (PFL)
111 Vice-Pr8eidente: Roberto VaIadão (PMOB)
~ Vlce-PmsidenIe: Paulo Bernardo (P'11
3lI Vlce-PntsIc:tema: EnivaIdo RIbeiro (PPB)
RaIaDa: Veda Crusius (PSOB)

SUpIIIntM

11IuWea

PSB
Gonzaga Patriota
PL

Eujácio SIm6es

Luiz BuaIz

8ecretária: Rejane Marques
Local: Serv. Com. Esp. ;.. Anexo li. 8aIa 169-8

Telefones: 318-687417067
Fax: 318-2140

COMlSslo ESPECIAL
DEsnNADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇAO
N2 472-A, DE 1997, QUE -ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48,62 E 84
DA CONSTITUIÇAO FEDERAL E
DÁ OUTRAS PROVIDêNcIAs~

PEC-472II7

AuIor: Senado FedenII

Pr8SideIIte. DjaIma de AlmeIda César (PMDB)
111 Vlce-Pm&ideIIt8: Roberto PauIlno (PMDB)
2!' VIce-PreeIdenI8 Noytito Nooes FerreiIa (PSOB)
3lI Vice-PreIident8: Sandra S1arIing (PT)
ReIaIor: Paes landlm (PFL)

PA.

AIexandro C8rar*)
Iberê FemMra
Júlio César

Luciano PIzzatto
Rogério Silva
Saulo Queiroz

~

SupIenfH

PA.
Bloco (PW)BI PSW PSL)

JunwIyr Paixio
lt.is Roberto Ponte
Marisa Senwlo
Ricardo RIque

Anlbel Gomes

Fernando Dinlz
Hélio Rosas
Maria ElvIra
Roberto Vatadio
Sandro M8beI

Ant6nlo Ueno

Claudio Cajado

Joio RIbeiro

JoeéMelo

JoséEgysIo
.Oscar Ahdrade

Paeslandlm
Werner Wanderer
2 vagas

ZlIaBezena

ROOsonTuma

1 vaga

WIleon Cignachi
Bloco (PIDI, PSD, PSl.J

PSDB
AnivaIdoVaIe

AdroeIdo Stmck
AmaIdo MadeIra
BasfIio VIIani
Luiz PiauhylIno
Roberto Brant

AmonBezena

CeclCooha

Rnno de CaItm
Raimundo Gomas de Matos
l;lIvio Torres

Veda Crusius

AJceste Almeida
Barbosa Neto
De Velasco (Prona)
3 vagas

DjaIma de AlmeIda César

Genésio BernardIno
Joeé luiz CIerot
Pedro NovaIs
RitaCama1a
Roberto Paulino

Bloco (PTI PDTI PCcIoB)
Fernando ZUppo
Inácio Anuda
Joio Coser
José PimentIIlI
Mguel RosseUo

GIovanni Queiroz
Humbem Costa
Paulo Bernardo
Sérgic;) MIranda
Teima de Souza
PPB

PSD8

G'J8rSOO Peres
Lam8irIlne PoseIa

Benecb:> Guimarães
Enivaldo RibeIro
Eurico Miranda
FeIip&Mendes
RomeI Anfzio
P1B

CaIIos Alberto
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro
Osmênio Pereira
1 vaga

Bloco (PT,POT,PCdoB)

l.a(XOYi1a Vieira

Man:io Reinaldo Moreira
Aobam BaIesba

B.Sá

Napio Nooes Ferreira
AnivaIdoVB19
AntonIo CarJos Pannunzio
Marisa Serrano
MoIsás Bennesby
Nestor Duarte

Aldo Rebelo
Haroldo Sabóia

José Genoíno
Sandra S1arIng
SiMoAbreu

Aldo Arantes
HéIlo Bicudo
luiz Eduardo G~
Marcelo Déda
Sérgio C8melro

PP8

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Adylson Motta

JoãoTota
4 vagas

CoohaLlma

Eraldo Trindade
Ibrahim Abl-AckeI
Jo6oMende6

êlloBaccl

Jaques Wagner
Luiz Eduardo GreenI1aIttI
Man:eIo Déda

José Genoino

Milton Temer

Silvio Abreu
1 vaga
PP8
PTB

hyKara
FéIx Mendonça

Rodrigues Palma
PS8

AIrrino Affonso

Gonzaga Patriota

Alcardo Barros
PTB

PL

Ant6nIo Josqum Araújo

Eujácio SImões

Luis BaIbosa
4 vagas

Benedito Domingos
Benecb> Guimarães
José Rezende

VIcente Cascione

Rodrigues Palma

PS8

Secretária: Maria de FáIma MonIlra
local: Serv. Com. EspeciaIs, Anexo li, Sala 169-8

GIvan Freire

Telefone: 318-7066f318-7063 FAX: 318-2140

Pedro Valadares
PL

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (SESSÕES), PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Ntt 513, DE 1997, QUE -ACRESCENTA
PÃRÁGRAFO AO ART. 55-.
(DECORO PARLAMENTAR
- REGRAS PARA INVESTAÇ10)

Secretário: SlIvio Sousa da SIlva
Local: Serv. Com. Especiais, Anem 11 sala 165-8
Telefone: 318-7061fJ18-7052

se

Propoelçlo: PEC ri' 513187

Autor: .-ceio D'da

Pr8sldet. : Jairo A7J (PFL)
1- Vlce-PreslderM: Ratj Belém (PFL)

WeIinIon Fagund9S

Eujácio Simões

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Ntt 554-~ DE 1997, QUE -CONVOCA
ASSE_leIA NACIONAL CONSTITUINTE
A PARnR DE 12 DE FEVEREIRO DE 1999-

2!'~

Propoeiçio: PEC-554I'W

3" VIce-Preeldents: Luiz Eduardo GreenhaIgh (Pf)
ReI8b: Henrique Eduardo ~ (PMOB)

Preeident9: Silvio Torres (PSOB)

11tu....

SuplentBs

PR.

Ant6nIo dos Santos
Ant6nIo Jorge
Carlos Alberto CampisUl
DoIores Nooes

Adauto Pereira
Luiz Durão
Magno Bacelar
Mauro Fecury
2 vagas

JairoAzi
RatjBelém

111 VIce-PresIdente: Ronaldo Cezar CoeIIO (PSOB)
2!' VtC&-PresidaI'*l: José Rezende (PPB)
:Jl Vlce-Pr8siderM: Pedro VaIadams (PSB)
ReIaIor: Odacir Klein (PMOB)

11tu....

Suplentes

PFL

Arolde de OliveIra

ÁJ.varo Gaudêncio Neto
Ayres da Cooha
cartosMeles
Darci Coelho

Augusto VIVeiros

8el'*>Gama
CoIauci SobrInho

Bloco (PMOBIPSDIPSL)

A8drúbaI Bentes
0jaIma de Almeida César
Henrique EdU8Ido lWes
Ivandro Cunha Llma
Roberto VaIadão
Rubens Cosac

Cleonâncio Fonseca

De Velasco (PRONA)
José Luiz CIerot

3 vagas

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
MaR:oni PeriIIo
Nelson CMoch

ZUlai6Cobm
2 vagas

Autor: MIro T..x.....

Luiz Durão
Mauro Fecury

José San1ana de Vasconcellos
VlmerRocha
Bloco (PMDB. PSO,PSL)

DjaIma de Almeida Casar
HenrIque Eduardo Alves
Ivandro Cunha Llma
Odacir Klein
Roberto VaIadAo
Sílvio P8S908

Genésio Bernardino
Paulo Lustosa
Rubens Cosac

3 vagas

PSDB
BaslIio V~1ani

Emerson Olavo Pires
Fátima Pelaes

N8Tsonomth"
AonaIdo Cezar boeI1o
Silvio Torres

'Fau'Rosa
Luiz Carlos Hauly

~

Nlcias Ribeiro

Pr

Marinha Raupp

Bloco (Pr, POT, PCdoB)

AirIlonDipp

Haroldo Uma
João FassareIIa
Joio Paulo

Ivan Valente
1 vaga

MarodoDéda

Maria Laura
Sérgio Miranda
Vania dou Santos

MtmTemer
MIro Teixeira

PDT

1 vaga

Luiz Durão

Bloco (PlJPSOIPSC)

PPB

Elton RohneIt

Fernando Abas carti

Ad1emar de Banos Filho

4 vagas

EmAio Assmar
José Rezende
Prisco Vl8l1a
1 vaga

Bloco (PSBIPMN)
1 vaga

Bosco França

Secretária: Ana Clara S8rejo
l..oc3: Serv. can. E!p. Sela 1SB
Telefones: 318-755517063

Anelo"

PTB

COMlSsAO ESPECIAL

PS8

DESnNADA A ANALISAR A
QUESTÃO DO DESEMPREGO

GiIvan Freire

Pedro Valadares
PL

Presidente: Miro Teixeira (POT)
111 VICe-Presidente: 8andro MabeI (PMOB)
2!2 VICe-Presidente: Miguel Rossetb (PT)
311 VK:e-PrêSidiine9: Célia Mendes (PFL)
RelúJr: C8I1os Alberto (PSDB»

Pedro C8nedo
Secretária: CiIy Montenegro
Local: serv. Com. EspecIais, Anexo li, sala 169-8
Telefone: 318-705&'318-7061

TItu....

COMISsAo ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇlO E
RECURSOS HfDRICOS E APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNI10,
NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXEcuçAo DOS MESMOS
Presidente: José Rocha (PFL)
111 VICe-Presidente: Jt1lio César (PFL)

SUplentes

Bloco (PFlAJTB)

PUDB
Paulo Lustosa
2 vagas

PPB

Suplentes

Bloco (PFl.JPTB)
Adauto Pereira
~)~
CIáucIo Cajado

.hiioCésar

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

CIeonêncio Fonseca
2 vagas

PSOB

WzBraga

Roberto Pessoa

Ant6nio BaJhmann
Roberto Brant

Domingos Leonelfi
JoséAnlbal

PMDB
Pinheiro Landim
2 vagas

Oscar GoIdonI
Paulo Lustosa
Simara EIIery

PT
Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetti>

PPB

José Unhares
Marconi PeriIo (PSOB)
Mo8cyI' Andrade

EnivaJdo Ribeiro
Felipe Mer1dds
SérgIo Naya

C8Itos Magno
Félix Mendonça
JCIIio César

José Múcio Monteiro
Manoel castro

2 vagas

TItu....
JairoAzi
José Rocha

Iwaro Gaudêncio Neto

Benito Gama
CaIIos Alberto (PSOB)

Sandro MabeI

2!2 VICe-Presidente: João Leão (PSOB)
311 Vice-Presidente:
ReIa1or: Nlcias Rbliro (PSDB)

Carlos Santana
Jair Meneguelli

PDT
Fernando Zuppo

Miro Teixeira
Bloco (PlJPSDIPSC)

PSDB

João Leão

Negromonte.

CElci Cunha

1 vaga

Pedro canedo

PDT

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-8

PSS8
Gervasio Oliveira

Telefones: 318-7555f7063

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI 846,
DE 1_, DA SENHORA DEPUTADA
SOCORRO GOMES, QUE -REGULAMENTA O
PARAGRAFO ÚNICO DO ARIGO 178 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERALE A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO· CABOTAGEM)
PoroposIçio: PL. 0I4MI5
Autor: Socorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMOB)
111 VIC9-PresiderIIe: Genesop Bernardino (PMOB)
211 VIC9-Presidentlt: Fausto Martelo (PPB)
311 Vice-Presidellle: Leonidas Cristina (PSDB)ReIaD: José Carlos Aleluia (PFL)

TItu......

José Mauricio

Miro Teixeira

SupIentN

Pedro Valadares

PCdoB

Socorro Gomes

Jandira Feghai

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N21.151, DE 1995, QUE -DISCIPLINA A
UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIASProposIçio: PL 1.1511115

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
111 VIC9-PresidenIe: LIndberg Farias (PCdoB)
211 Vice-PresideI de. Jorge WIlson (PPB)
311 Vice-Presidenle: S8Ivador ZimbekI (PSDB)
Relator: Roberto JeIferson (PTB)

TItu.....

SupIentM
Bloco (PfIHTB)

Bloco PFLJPTB
EIiseu Moura
João lesen (PPB)

Chico da Princesa

José Carlos AIeIt.ia
José Cartos Coutinho
José Cartos VI8ira

Magno Bacelar
Mauro Fecury
Mauro Lopes (PMDB)
Rubem MecIna
1 vaga

Lael Varella
PhlIemon Rodrigues
Sergio Barcellos

Bloco PMOBIPSOt'PSL
Alberto Silva
Genesio Bernardino
João Thome Mesbinho
José Pinotl
Mario Martins
Moreira Franco

Autora: ..... SUpllcy

Antonio BraslI
Z8ire Rezende
4 vagas

Marilu Guimarães

Fernando Gonçalves

Roberto Jefferson
Zila Bezerra
2 vagas

Magno Bacelar
Ursicino Queiroz
1 vaga
Bloco (PMDBJPSDtPSL)

Undberg Farias (PCdoB)
Maria Elvira
1 vaga

Fernando Gabeira (PV)
Lrdia Quinan

1 vaga

Bloco (PPSJPL)

AIzira Ewerton (PSOB)
Jorge Wilson
1 vaga

Arnaldo faria de Sá
Herculano Anghlnetti
Wagner SaJustiano
PSDB

Bloco PPB,IPL
Benedito Guimarães
Fausto MartelIo
Fetter Junior
Francisco Silva
Jair BoIsonaro

Cunha Lima
Eujacio Simões
João PizzoIatl

laprovita Vieira
lJshiIaro Karnia
1 vaga

JoséEgydio

PT
José Genoíno
Marta SupIIcy

Jair Meneguelli

NiImárIo Miranda

PSDB

Leonidas Cristlno
Mario Negromonte
Veda Crusius
2 vagas

0smAni0 Pereira
Philernon RodrIgues (PTB)
1 vaga

C9Iso Russomamo
Salvador ZimbakI
Tuga Angerarni

PDT
Koyu lha
Luiz Cartas Hauly

Roberto Rocha
2 vagas

VlCSl1te André Gomes

Sérgio Carneiro

PS8

Fernando Lyra

Raquel Capiberibe

PT

Carlos Santana

João Coser
Teima de Souza

Arlindo ChinagRa
2 vagas

Secretária: Maria Helena C. de OlIveira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-6874fl066l70õl

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI tft 1.673,
DE 1996, QUE -AUTORIZA O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA
A SECA - DNOCS - A DOAR A ESTADOS,
MUNlCrPIOS E OUTRAS ENTIDADES
PÚBUCAS, OS AÇUDES QUE ESPECII:tCAAutor: Poder ~

ProposIçio: PL 1.&73195

PFL
Adautc, Pereirll
Ant6nio doa santos
QsvaIdc) Coelho
TaIvane A1btJquerque
2 vagas

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Joéolienrique
PinheiRl Landim
Robertl Paulino
3 vagas

A1bemSilva
lvandro Cunha Lima
José AIdemir
Paoo Lustosa
5araiva FeIípe
Silvio Pessoa

PSB
Nilson Gibson
Gonzaga Patriota
secretária: EcIa Bispo
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-8

Cipriano Corrêia

João Leão
LeOnidas Cristina
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR TODAS AS
MATÉRIAS, EM TRÂMITE NESTA CASA,
QUE VERSAM SOBRE AS ELEiÇÕES DE 1998
E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI
tft 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)
Proposlçio: PL 2.S951'87

Autor: Ecilnho Ara6Jo

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
111 VICe-Presidente: Affonso Camargo (PFL)
2lI VICe-Presidente: Roberto santos (P5D8)
3lI VICe-Presiden1e: Padre Roque (Pf)
ReIa1or: Carlos ApoIinário (PMDB)
TItu......

Suplentes

PFL
Álvaro Gaudênio Neto

Affonso Camargo
Benedito de Um
Corauci Sobrinho

Osmir Lima
5ameyFJIho
VaIdomiro Meger
VdmarRocha

Saulo Queiroz

ceci Cunha
Luiz Piauhytino
Márcia Marinho
Roberto Santos
VIC8I1il9 Arruda
1 vaga

Adelson Ribeiro

8. Sá

1 vaga
Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Carlos ApoIinário

Djalma de Almeida César
Marçal Filho
RobsonTuma
zaire Rezende
• 2 vagas

Edinho Araújo
Fernando Diniz
Pedro lrujo
Wagner Rossi

1 vaga
PSOB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Haroldo Lima

Humberto Costa
Jaques Wagner
Marcelo Dada
WoIney Queiroz

Jayme santana
Nelson Marchezan
Pimentel Gomes
Roberto santos
Silvio Torres
1 vaga

AdeIsonRibeiro

Ademir Lucas
Cipriano Correia
Emerson Olavo Pires
Nrcias Ribeiro
Paulo Mourão
Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Aldo Rebelo

PPB

Ali MagaIlães
EnivaJdo Ribeiro

Arlindo Vargas

PhiIernon Rodrigues

Mendonça Filho
Ney Lopes

PSOB

Ak:icIes Modesto
Coriolano Sales
Fernando Ferro
Inácio Arruda
José Pimentel

PTB

Telefones: 318-706217061

Pr'esiderE: B. Sá (P5OB)
111 VICe-Presidente: Roberto Pessoa (PFl)
~ VIC8-Pmsidente: Paulo Lustosa (PMOB)
~ VIc:e-PmsidenfB: José PlmenteI (Pf)
Rela1Dr. José Unhares (PPB)

Betinho Rosado
César Bandeira
José Rocha
Júlio César
MussaDemes
Roberto Pessoa

José Unhares
José Teles
Wagner do Nascimento

João AJmeida (PMOB)
Padre Roque
5 vagas

Sandra Slarting
Silvio Abreu

Haroldo Lima
João Paulo
Luiz Eduardo GreenhaJgh
Marta Suplicy
1 vaga

PP8

Benedito Domingos
Bonifácio de Andrada
GersQn Peres
l.aprovIta VIeira
Prisco VI8Illl

JoséJanene

Sandra StarIing
Severiano Alves

Jair Meneguelli
JoãoPaoo

4 vagas
PP8

AmaIdo FarIa de Sá

AécIo de Borba
Eurico Miranda
Nelson Meur8r

PTB

IsraaI Pinheiro

Leopoldo Bessone

4 vagas

PedroYvus
RomeI Anlzio

PS8

PTB

Fernando Lyra

Pedro Valadares

Leopoldo Bessone

PS8

PL -

Nvaro Ribeiro

Alexandre Cardoeo

Valdemar Costa Ne~

Luiz Buaiz

8ecreIárIa: AngeIa Mancuso
Local: Sefv. Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-8
Telefones: 318-706317066

Pedro Canedo

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
,.. 3.633197, DO PODER EXECUTIVO,
QUE -INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTO E .DÁ OUTRAS PROViDêNCIASAutor: Poder executivo

Proposiçio: PL 3.&33117

Presidente: Germano Rigotto (PMOB)
111 Vice-Presidente: Ronaldo Cézar CoeI1O (PSOB)
2l! VICe-PresIdente: RomeI Anízlo (PPB)
3l! VIce-Presidente: Sandra Starflng (PT)
Relator: AntOnIo Geraldo (PFL)

TItuIerM

PL

SuplenIlM

Welinton Fagundes

Secretária: Rejane Marques
Local: Sefv. Com. Especiais, AnfwD 11, Sala i65-B
Telefones: 318-687<W18-7052

COIIlsslo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI "'3.710193 QUE -INSTITUI
O CÓOIGO DE TRANSITO BRASILEIROAutor: Poder EucutIYo

PropoeIçio: PL4.71CW3

Presidente: Paulo Gouvê8 (PFL)
111 VICe-PresidelIIIII: Gonzaga Patriota (PSB)
2!' VIC8-Presidente:
3l! VI08-Presidente: Pedro Henry (PSOB)
.ReIaWr: Ny Kara (P!04OB)
SupIenIIM

'1'ftuIIrM
PFL

AntOnio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci SobIillho
Jaime Martins

Carlos Magno
JoséEgydio

JúIiocesar
MurIIo Pinheiro
UnIlcino Queiroz
1 vaga

José Rocha

Vanessa FeIippe

-

4vagas

PSDB

Ademir Lucas
JovaIr Arantes
Marcus VIcen1B
Renato Johnsson
Ronaldo César Coelho
Wilson Campos

Adroaldo Strect<
Marconi Perlllo

Nan::kJRodrigiJ9s .
PauloFeijó
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PT, POT.

Jaques W8tf#l6Il
Ricardo Gomyde

Luiz~

Maria VaIadão
Osório Adriano
1 vaga

ZilaBezena

Sandro MabeI
SfIvio Pessoa

Carlos SanCana

Claudio Chaves
Chico da Princesa
José Carlos VI8ira

Freire Júnior
8araiva Felipe

Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes

Ant6nio dos Sanio8
Arolde de Cliveira
JoAo Carlos Bacelar

AldrCabral
eartos A1bem Campista

Paulo Gouvêa

Bloco (PIIDB, PSD, PSL)
Darcísio Perondi

Bloco (PFIHrB)

ZUIaiê Cobra

PCdoBJ
AIdoRebe1o
ArIingo ChinagIia
Fernando Lopes

Bloco (PMDBIPSD/PSL)

Adelson Salvador
NyKara
BarbosaNeb
Mário Martins
Max Rosenmann
1 vaga

Carlos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
João 1homé Mestrinho
Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Rubens Cosac

Bloco (PPBIPL)
AmaIdo Faria de Sá
CIeonêncio Fonseca
Cunha Bueno
Cunha lima
José Rezende
Pedro Canedo

JalbasLima
JoAo Ribeiro
Roberto BaIeslra
Salatiel CaMIIlO
WeIirmn FagoodeI

WIQbet10 Tartuce

PSOB
AdemIr Lucas

Jovair Arantes

celso Russomanno
João Leão
Paulo Feijó
Simão Sesslm

LeOnidas Cristino
Mário Negromonte

PedroHenry

PDT
Euripedes Miranda

Femando Lopes
Bloco (PLIPSD/PSC)

De Velasco

Arlindo ChInagIia
GiIney Viana

C8rIo6 Santana
NiIrnário Miranda
Pedro WIlson

Paulo Bernardo
POT

Fernando Zuppo

RenanKurtz
PS8

Gonzaga Patriota

Nilson Gibson

PCdo8

Aldo Rebelo

Sérgio Miranda

8ecretárIa: Eda Bispo
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-708217061

COMlSslo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI ,.. 4.376J93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE -REGULA A FAlêNCIA,
CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATMDADE ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS
E DÁ OUTRAS PROVmNcIAS~ : PL,.. 4.376113

Autor: Poder executivo

Presidente: José luiz CIerot (PMDB)
111 Vice-Presidente: Jorge Tadeu MudaIen (PPB)
2!l VlC8-Pr8sidente:
311 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPB)
ReIaD: Osvaldo BioIchl (PTB)

TItu....

secretária: Rejane Marques
Local: Serv. de Com. Esp. - Anelo a, Sala 169-8
Telefones: 318-6874n067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N2 4.425194, DO SENADO FEDERAL, QUE
-PRofBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA DE
DESPESAS COM TRATAMENTO DE
DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO MÉDICOHOSPITALAR PELAS EMPRESAS PRWADAS
DE SEGURO SAÚDE OU ASSEMELHADAS- E
DEMAIS PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO
NESTA CASA QUE VERSAM SOBRE
-PLANOS E SEGURO DE SAÚDE-.
Proposlçio: PL 4.425194

PMDB

Fernando Dinlz
GilvanFrelre
Oscar GokIoni

Presidenl9: Euler Ribeiro (PFL)
111 VlC8-PresidenI9: Pedro Lufs AIbuquefque (PFL)
ReImor: Pinheiro Landim (PMDB)

TItu....

Sup{en1H

Elton RohneIt

José Rocha
l.aool Carneiro
Luciano Pizzatto
Osvaldo BioIchi
Rogério SHva
1 vaga

SIIvemani Santos

Ursicino Queiroz
Vanessa FeIippe
1 vaga

Bloco (PMDB, PSD, PSL)
Gennano Rigotto

Darcísio PerondI
Genésio Bernardino
José Pinotff (PSS).
MoreIra Franco
Plnheiro Landin
Saraiva Felipe

José AIdemir
José Luiz CIerot
Marcos Vinkius de Campos (PFL)
Paulo Lustosa

1 vaga
Bloco (PPB, PL)

PPB
Adhemar de Barros FlIho

Ibrahim Abí-AckeI

Adytson Motta
Rainundo Santos (PFL)

Jarbas Lima
VaIdomIro Meger (PFL)

PSDB
DaniIo de castro
Jovair Arantes

Herculano Anghinetti (PPB)

Nelson 0IDch

Cunha Bueno
Herculano Anghlnetti
José Egydio (PFL)
José Unhares
Pedro Corrêa
Pedro luis AbJquerque (PFL)

Eurico Miranda
Jofran Frejat
LuizBuaíz
Moacyr Andrade
NHton Baiano
1 vaga

PSDB

PT

MIton Mendes
Sandra StartIng

Autor: Iram S8raIva

Roberto Jefferson

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cooha
Paulo Cordeiro
RobeIto Pessoa

DiIso Sperafico
Jorge Tadeu MudaIen (PPB)
José Luiz C1erot

Aldo Rebelo

Euler Ribeiro
Lima Netto

Bloco (PfIHTB)
Augusto VIveIros

PCdo8
Aldo Arantes

Bloco (PFL, PTB)

Suplentes

Osvaldo BioIchI
Raul Belém
1 vaga

Francisco Rodrigues (PPB)

Migud Rossetto
WaIdomiro IFlOIllV8Ilte

AntOnio Carlos Pannoozio
ceci Cunha

Márcia Marinho

Pimentel Gomes (PPS)
RornmeI Feijó

Elias Murad

JovaIr Arantes
1 vaga

1 vaga

1 vaga
Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Tuga Angerami
PT

Atfindo Ct*1ag1la
Eduardo Jorge
Hl.I'I'Ibem CosIa

Jaques Wagner
8andI'a StarIng
Sérgio Arouca (PPS)

Chico VJgianle
Jancira FeghaIi
José Genoíno
MarIa SupIIcy
Severiano Alves

Luiz Durão

Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Ricardo Gomyde
VaIdecI Oliveira

PDT

PP8

Femando Ribas e.ti (PPS)

Vteente André Gomes (PSB)

PSB
Ricardo HerácIio

Gonzaga Patriota

PCdoB

Augusto Farias
Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
FIw lCisco Siva
Wtgberto Tartuce

AmakIo Faria de Sá
Gefson Peres
Osvaldo Reis
Prisco Viana
1 vaga

PTB

Agnelo QueIroz
Rodrigues Palma

Secr8IárIo: Silvio Sousa da Silva
Local: serv. Com. EspeciaIs, Anexo 11 S8Ia 168-8

PSB
RIcardo HEIfácIio

Telefone: 318-7061fJ18-7062

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
PROVI~S- E A SEUS APENSADOS
Autor: SenIIdo FedenlI

ProposIçIo: PL 543Q/I1O

Pt88idente: Roberto Brant (PSOB)
2!' Vlce-Pr'esident Jandira FeghaI (PCdoB)
:Jl Yice-PresIdenIe Eraldo Trindade (PPB)
ReI8tor:

Pedro Valadares

SecnICária: MarIa de FáIma MoreIra
Local:
Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706617052

serv.

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POÚ11CAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE
ESTAS, A ATUALlZAÇAo DO CÓDIGO ELEITORAL E MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTlDÁRIA, INCLUSIVE AS
NECESSÁRIAS A!-TERAÇOES NA
CONSTITUIÇAO FEDERAL
Presidente: Mendonça Fbl (PFL)

111 VIce-Presidente. ~ de PalJa (PFl)
~ Vice-Pr8sicIenI: Jayme santana (PSOB)
:Jl Vtee-Pr8&Idet_ AIzira Ewertoo (PSOB)
PFL

ReCaD: Joio Almeida (PMOO)

Arolde de Oliveira
MarIu Guknarães
Osmir lima
Paes Landim
Paulo Gouvea

AntOnio Geraldo
AntOnio Ueno
Augusto VIveiros
Cláudio Chaves
Robem Fontes
ZJla Bezerra

Vtc Pires Franco

Bloco (PMDB, PSD. PSL)

Edinho Araújo
José l.-z CIerOt
Pinheiro Landim
3 vagas

Carlos Nelson

Hennes Pan:laneIo
Moreira Franco
Paulo Rltzel
2 vagas

PSDB
AloysIo Nooes Feneira
AmaIdo MadeIra

Marcus Vicente
PirnenteI Gomes
Roberto Brant

Le6nidas Ctistino
MamonlPerino

SupIentM

'fIIuWM
Bloco (PFtNTB)

Ar8I:'.fi<y de Paula
Bonifácio de Andrada (PPS)
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça FIho
PalIo Gouvea
Vtcente Casclone
PUDe
Joio Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Rober1o VaIadão
2 vagas

Fernando Torres
FeuRosa
fláW)Ains

.

Paes LandIm
Pedrinho Abrão
Ricardo Barros
Robem Pessoa
Rodrigues Palma
VtImar Rocha
1 vaga
Barbosa Neto
Marisa serrano
Mauricio Requião
Tetê Bezerra

2 vagas

PPB
AIzira Ewerb1
Jarbas Lima
JoséJanene

AmaIdo Faria de Sá
Cunha Bueno
José l...i1hares

RIcardo Izar
1 vaga

Prisco Vtana
RomeI Anízlo
PSDB

NIc1ol~

FeuRosa
Jayme SanIana
Robem Santos
Silvio Torres

Clpriano Correia

2wgas

PPB
DeIlim NeIto
Fetter Jdnior
JoséJanene
Osmar l.eltáo
1 vaga

Cunha Bueno
Herculano AfVlInettl
Laprovlta Vl8lra
Márcio ReineIdo MoreIra
Roberto Campos
PSDB

PT

JoIo Paulo

José Genoino
Padre Roque
WaIdomIro FIoravante

Paulo Delgado
Sandra S1artIng

FIIIIlO de Castro
Ltiz Carlos HaUy
Marooni PartI0
Veda Cruslus

AntOnio Feijão

Fernando Torres
2 vagas

PDT

Enio BaccI
EOOpedes M1mnda

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

Bloco (PIJPSIMISC)
Valdemar CosIa NE*)

PT

JoIoCoeer
Maria Conceiçio Tavares
Nedson MIcheIeII

José Pimentel
Ltiz Gushicen
VAnIo dos Satms

MaIquinho (:hedid

PDT

Bloco (PSBIPIIN)

Femendo Lyra

Pedro VaIar:Iams

Coriofano Sales

Mdrola CIblIls Viana

Fernando Lopes

Paüo Bernardo (PT)

PCdo8
Haroldo lima

Aldo Arantes
Secmlária: Bn.I1iIde LMero CaIvaIho de Moraes '
loclE SeIv. Com. Especiais - Meim li, S8Ia 169-8
Telefones: 318-7067161I14

1 vaga

Pr8lIIdenta: Gonzaga Mola (PMDB)
111 Vice-Pr8sIdenIe: Ednho Bez (PMDB).
211 VICe-PI.lclell.: M8roonl PerllIo (PSOB)
:fl Vice-PI'88Ident VlImar Rocha (PA.)
R9Iamr: Saulo Queiroz (Pfl)
SupIentlJs

Bloco (PFlJPTB)

BenlbGama
Féix Mendonça
Manoel CasIro
Ney Lopes
Pae8landm
Saulo Queiroz
VtImar Rocha

AuguÃ)

VMJiros

Carlos Meles
Joniva1 Lucas
José Coimbra

LimlNeIo
08órI0 AdItMo
Robem (:188108

PMDB

EujácIo Simões
Bloco (PS8IPIIN)

COMISSÃo ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRlMITE NESTA CASA,
QUE VERSAM SOBRE MATéRIAS RELA1WAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

ntu....

Bloco (PIJPSIMISC)
1 vaga

PCdoB
~ Temer (PT)

SégIo Miranda

S8creIário: Sl1vio Sousa da SIlva
loclE SeIv. Com. EspeclliIls - Meim H, S8Ia 169-8
Telefones: 318-706117052

COMISSAo ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS
-LEGISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR~
NO BRASIL, AS DECISÕES DA IV
CONFERêNCIA MUNDIAL DA MULHER
PIesíder*t: RIta Can1fda (PMOB)
111 Vice-PnIeIdente: Fátima Pelaes (PSOB)
211 Vice-PnIIidente: Mana Supllcy (PT)
311 Vlce-Preeldente: DoIores NIM18S (PPB)
ReIam: MarIu GuImarães (PFL)

"I'dtuWes

SUplentes
PFL

CéIla Mendes
Fernando Gabelra

MarIa VaIadAo
MariIu GuImarães
UrsicIno Queiroz
ZiIa Bezerra

Carlos Magno
CosIa fefTelra

Euler Ribeiro
Vanessa Felippe
2 vagas

EdinhoBez
~RIgotm

Gonzaga Mola
Pedro NovaIs
SI1as BrasileIro
1 vaga

Dercisio Perondi
EIcione BarbaIho
Nair Xavier Lobo
Regina Uno

Pedro NovaIs
Simara EIeJy
4 vagas

Jorge Wilson

Rita Camata
Tetê Bezerra
PSDB

Ceci Cunha

FeuRosa

Dalia FIQU8lredo

Veda Crusius
4 vagas

Fá1ima PeIees
Maroia Marinho
Marinha Raupp
ZuIaiê Cobra

1 vaga
PSDB

AdeIson Ribeiro
Alzira Ewerton
Rentm Johnsson
Roberto Rocha
2 vagas

AmonBezena

Nelson Otoch

Zulaiê Cobra

EsIher Gro6si
Hoolberto COsta
Marcia ClbIfis Viana
Sandra StarIing
Socorro Gomes

Eduardo Jorge
Jandira~

Mar1a~

Sérgio Carneiro
Teima de Souza

PP8

AIcion8 Ahlyde
Arnaldo Faria de Sá
AIzira Ewerb'I
DoIores Nunes

Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Euripedes MIranda

PTB
EtevaIda Grassl de Menezes

José CoImbra

Chico VigilantB
Fernando Ferro
Femando Zuppo

Héiio Bicudo

José Genofno
WzAlberb
Ricardo Gomyde

5 vagas

I-terctjuano ArV1inetti

José Pimentlll
Luiz Eduan:Io GreenhaIgh

PPB
Adylson Motta
Carlos Air1Dn
Jair BoIsonaro
Mário CavaIazzi
1 vaga

PTB

PSB
Pedro Valadares

Raquel CapiberI)é

SecmIári&: Marlene Nassif
l.oaÍI:-Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-7067n066 Fax: 318-21-iO

DESTINADA A EXAMINAR A QUESTÃO DA
SEGURANÇA PúBUCA NO PAf8, COM A
FACULDADE DE, AO FINAL, OFERECER
PROPOSIÇÕES VERSANDO SOBRE O
ASSUNTO, PARA TRAMITAÇÃO NO 1MBI1'O
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO
CONGRESSO NACIONAL
Presidente: AbeIaJdo LupIon (Pfl)
111 Vice-Pr9sidente Carlos MeIles (PFL)
2R VIC&Plesidente: Nair Xavier Lobo (PMOB)
3!1 Vlce-Plusidenté: Hélio Bicudo (PT)
ReIatx: ZuIei6 Cobra (PSOB)

TItuWM

PS8

Gonzaga PatrioIa

NIson Gibson
PL

Pedro Canedo

COMISSÃO ESPECIAL

Luiz Buaiz

SecreIária: BrooiIde UvIero C. de Moraes
Local: Serviço de Com. Especiais - Anexo li, SI. 169-8
Telefones: 318-706716874

coMISSAo ESPECIAL
COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR
E PARTICIPAR DA DISCUSSÃO PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA DE UVRE
COMéRCIO DAS AMéRICAS - ALCA
Presic:Jeme: Gennano RigoIto (PMOB)
Relator: FranciSco Horta (PfL)

Tttu-..

Suplentes
PFL

Suplentes

José Lourenço

PFL

Carlos Meles
WzMoreira
1 vaga

Vakir CoIatto
Z8Ire Rezende

FeuRosa
Jovair Arantes
Luiz PiauhylJno
Bloco (PTJPDTftICdoB)

Abelardo Lup10n
AIdir C8braI
l3erle<b> de Lira

Orclno Gonçalves

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
SiIas Brasileiro

Ciro Nogueira

Hugo Rodrigues da Cunha
Robem Fontes
Robem Pessoa
Vanessa FeIippe
1 vaga

Uma Netto
Paulo Gouvêa
Rogério SIva
Werner Wanderer

Paulo Bornhausen
SameyFIIlo
1 vaga

Bloco PIIDB, PSD, PSL
José Chaves
Netm de Conto
1 vaga

Germano Rigotto

2 vagas

Bloco (PIIDB, PSD, PSL)
AntOnio do VaHe
Hélio Rosas

De Velasco (PRONA)
Mauro Lopes

PSDB
José Aníbal

AmonBezena

Marcus VIC8Ilt8
Nelson Marchezan

FeuRosa
José 1'hornmz Non6
Bloco PT. POT, PCcIoB

GemIdo PastanB
Haroldo lima
MarIa da ConceIçAo "ravares

Aldo Rebelo
C8rIos C8rdinlII
Luiz Gushiken

PTB
Israel Pinheiro

Secretária: MarIa do Amparo Bezerra da SIlva
Local: Selv. Com. Especlals, Anem li, Sala 169-8

Telefone: 318-7555fJ18-7063 Fax: 318-2140

COMlsslo ESPECIAL

PPB
Ali MagaI1ães

Femando Ribas Cari
José Teles
Ushltaro Kamia

DelfimNeUo
1 vaga
PTB

Arfindo V
\ 8I:ga&

Paulo COldeiro

. SecretáOO: Mário Brausio Coutinho
Local: Serv. de Com. Especiais - Anexo " - Sala 169-8

TelefoneS: 318-706617087

PhiIemon Rodrigues

CONSELHO DE ALTOS ESTUDOS E
AVAUAÇAo TECNOLóGICA
Presidente: Nelson Trad (PTB)
111 VIce-Presidente:
211 VIce-Presidente:

311 VICe-PresidenII9:

TItu....

SUplentes

PR.
João MeIIão Net>
8amey FII10

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO tfl1~A,
DE 1995, QUE -DISPÕE SOBRE O
PERfoDO DE FUNCIONAMENTO DO
CONGRESSO NACIONAL-

...... lomanlo
Uma Netto
Bloco (PIaI, PSD, PSL)

Hélio Rosas

Djama de Aknelda Cesar
1 vaga

Odacir Klein

PSDB
Antonio carlos Pannunzio
Elias Murad

Alberto GoIdman

Roberto Santos

PropoeIçio:PEC 1.ws

Bloco (PT. POT, PCcIoB)

Presidente: Cartos Alberto (PSDB)
111 VIce-Presidente: 8aIvador Zimb8kIi (PSOB)
211 VICe-PresidenlI8: De Velasco (PRONA)
311 VIC8-PresidenII9: ChIa0 VJglIante (PT)
ReIatoc José Thomaz Non6 (PSOB)
TItulares

Ivan Valente
Ssndra StarIing

PPB
Roberto Campos

Suplentes

Ant&ioU6no
Arolde de Oliveira
.' . Ayres da Cmha
.C8rIos Magno

José Borba

Secr8fário: Flávio Freitas Faria (Í)ir. Asa. Leg.)
Local: Assessoria LegIsIa1Iva

.

Telefones: 318-67221318-6716

COMISSÃO EXTERNA
Asdrúbal Bentes
Fernando Diniz
NaIr Xavier Lobo

Barbosa Neb
De Velasco (PRONA)
Ivandro Cooha Uma

PSDB

Max Rosenmann
2 vagas
Bloco (PT. POT. PCcIoB)
Eulfpedes Miranda
João Coser
José Augusao (PPS)

PPB
Adhemar de Bl!Irros Filho
João Mendes
PrIsco VI8fl8

.Robem Balestra

Israel Pinheiro
NeIsonTrad

'. , Bloco (PMDB, PSD. PSL)
J.
.,.

Chico Viglante
Padf8Roque
Sevetiano AIbes

Jorge Tadeu MudaIen

1 vaga

PTB

PFL

AmIdo C8draz
Bene<Ito de Lifa
Cofauci Sobrinho,
Jaime Martiris

Inácio Arruda
1 vaga

José Teles
SlIvemani Santos (PFL)
1 vaga

DESTINADA A TRATAR DA QUESTÃO
PORTUÁRIA NACIONAL COM A FlNAUDADE
DE VISITAR PORTOS BRASILEIROS,
EM PARTICULAR SANTOS E VITóRIA
Presidente: EdInho Bez (PMOB)
111 VIC8-PresIdente: João Henrique (PMDB)
211 VICe-Presidente: Koyu lha (PSDB)
311 VICe-Presidente: VIC8l'1t8 Cascione (PTB)
ReIa1or: lima Netto (PFL)

TItu....

SUplentes
PFL

José C8Jtos Aleluia
Lima Netto

Augusm VlVEliros
C8rfo8 AIJeI1D C8mpisla

Bloco (PW)B, PSD.PSL)

Edinho Bez

Hermes ParclaneIIo

Joio HenrIque

MárIo Martins
PSDB
Féu Rosa
1 vaga

Koyu lha
Marcus VIC8I'1t9

Bloco (PT, PDT, PCdoB)
carlos Santana
Teima de Souza

Nedson MicheIeti
Paulo DeIgacIo

PPB

L.amsrtine PoseIla
Nitlon Baiano

José Janene
1 vaga

SecreIária: Ângela Mancu90
Local: SeMço de Com. Temp., Anexo li, Sala 169-8
Telefone: 318-7061

DESTINADA A APURAR DENÚNCIAS
DE EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
ILEGAL DE PLANTAS E
MATERIAL GENmco NA AMAZONIA
~: Socorro Gomes (PCdoB)
Vice-PnI8idente: Confúclo Moura (PMDB)
ReIab': Anl6nio Feijão (PSDB)

SupIenta

PA.
Francisco Rodrigues
CláudIo Chaves
Vic PIres Franco
MurIIo Pinheiro
Bloco PMDB, PSD, PSL
Confúclo:Moura
Pinheiro l..a1cim
RegIna uno

José PrIante

PSDB
AntOnio Feljio

Alzira Ewemn
Moisés Benneeby

5aIomiD Cruz

Bloco PT, PDT, PCdoB
GIney VIana
. ~ Gomes

Aldo Rebelo
Matheus Schmidt

PPB
JoioTota
VaIdenor Guedes

C8I1os Airton
Luis Barbosa

PTB
José Coimbra

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS
TERRAS INDfGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO
Coon:IenadoI. Sarney FiIlo (PR.)
BenedIto GuImarães (PPB)
C8I1os Aimn (PPB)
Davi AMIs SlIva (PPB)
GIney VI8nll (PT)

Sarney Fiho (PFL)
SiIas Brasileiro (PMOB)
1 vaga

1 vaga

COMISSÃO EXTERNA
PARA AVERIGUAR. NO PERfoDo
DE 17-10-96 A 30-6-97. A AQUISIÇÃO DE
MADEIREIRAS, SERRARIAS E EXTENSAS
PORÇÕES DE TERRAS BRASILEIRAS
POR GRUPOS ASIÁTICOS
Coordenador: GiIney VI8I1B (PT)
AntOnio BnIsiI (PMOB)
Fernando GebeIra (PV)
Gervásio 0IlveIra (PSB)
GiIney V_ (PT)
Luclano Ptzzdo (PFl)

COMISSÃO EXTERNA
SEM 0Nus PARA cA.MARA. DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR. OS TERMOS E AS
CONDIÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE
DESESTATlZAÇÃO DA COMPANHtA VALE DO
RIO DOCE - CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E
DOCUMENTOS DISPONfVEIS NA CENTRAL DE
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA,
DESIGNADA OFICIALMENTE
-$ALA DE INFORMAçOes~:/

Coordelllldor:/Miro Teixeira (POT)

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER 'LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

AntOnio 8fasI (PMDB)
Jair BoIsonaro (PPB)
Haroldo sabóia (PT)

Coordenador: Deputado Cartas AIbeIto (PSDB)
AroIdo C8draz (PFl)
F9m8ndo Feno (PT)
Carlos Alberto (PSOB)
SimBra EIIery (PMOB)
Cunha Bueno (PPB)

Luiz Femendo (PSOB)
Ollmir Lima (PFL)
Paudemey AveIino (PPB)
Socorro Gomes (PCdoB)

Secretário: FnIncisco da SlIva Lopes Filho
Local: servo Com. EspecIais - Anexo li, Sela 169-8
Telefones: 318-7066f7067

Secretária: MarIa Helena C. de 0IY8ira
Local: Serv. Corrissões Espec. - Anexo 11. Sala 169-8
Telefones: 318-7067f7052

-....------1

Salomão Cruz (PSDB)

8ecRJIárill: EcIa Calheiros Bispo
8erYIQo de Corriseões E9pecieis MtwD 11. S8IIl1~
TeIefonea: 318-7062n061

coMISSÃo EXTERNA

l'IIu-..

SecreIário: José Maria Aguiar de Castro
8ervIço de Comissões Especiais Anexo I, S8Ia 169-8
TeIeIooes: 318-7061n062

I

I

Autar:......,.,.

~

João

Fas,sarena (PT)

~

MIro Teixeira (POT)
BeIém(PR.)

Socorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angerami (PSOB)

SecreIárill: Mário DnwsIo Coutinho

serv.

Local:
Com. EspecIais, Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706617067

EDiÇÃO DE HOJE: 312 PÁGINAS

1

.....1

