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CONGRESSO NACIONAL

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do Sena
do Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NlZ 18, DE 1998

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Auriverde de Pitanga
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Pitanga,
Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto sln2, de 29 de julho de 1992, que renova, por dez

anos, a partir de 3 de julho de 1990, a concessão outorgada à Rádio Auriverde de Pitanga Ltda. para explorar, sem
direito de exclusMdade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Pitanga, Estado do Paraná.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1998. - senador Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no éxercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o
seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NlZ 19, DE 1998

Aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio Dourados do Sul Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere o Decreto sln2, de 24 de agosto de 1994, que renova, por

dez anos, a partir de 12 de junho de 1991, a concessão deferida à Rádio Dourados do Sul Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade,serviço de r~diodifusão sonora em onda média na cidade de Dourados, Estado do
Mato Grosso do Sul.

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1998. - senador Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do sena
do Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO Nt 20, DE 1998

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Guarany de Santarém Ltda. para explorar
serViço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade do Santarém, Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere a Portaria n2 656, de 5 de setembro de 1994, que renova, a

partir de 5 de março de 1992, por dez anos, a permissão outorgada à Rádio Guarany de Santarém Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Santarém, Estado do Pará.

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação•
. Senado Federal, 19 de março de 1998. - Senador Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do

Senado Federal, no exercício da Presidência.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o
seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº21, DE 1998

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio TV Tropical Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Manaus, Estado do Amazonas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 659, de 6 de setembro de 1994, que renova, a

partir de 10 de dezembro de 1988, por dez anos, a permissão outorgada à Rádio TV Tropical Ltda. para explo
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ma
naus, Estado do Amazonas.

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1998. - Senador Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do Se

nado Federal, no exercício da Presidência.

"CAMARA DOS DEPUTADOS

sUMÁRIO

1 - ATA DA 25! SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, MA
TUTINA, DA 41 SESSÃO LEGISLATIVA ORDI
NÁRIA, DA 5Q1 LEGISLATURA, EM 19 DE
MARÇO DE 1998

1- Abertura da sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior

111 - Leitura do expediente

MENSAGEM

NI! 342/98 - Do Poder Executivo, solicitan
do aos Membros do Congresso Nacional, a reti
rada do PL n.1! 4.185/98, que "Altera a redação do
art. 7!! da Lei n.1! 9.424, de 24 de dezembro de
1996", enviado à Câmara dos Deputados com a
Mensagem n.1!239, de 1998. 07054

OFrCIOS

NI! 507/98 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Lfder do PFL, indicando o Deputado
Luiz Braga para ocupar a 11 Vice-Presidência da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio. .... 07054

NI! 508/98 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Lfder do PFL, indicando o Deputado
Robson Tuma, para ocupar a Presidência da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio. ... 07054

NI! 001/98 - Do Senhor Deputado Maurício
Najar, comunicando que em decorrência de seu
afastamento do cargo de Secretário Municipal da
Família e Bem-Estar Social, no Município de São

Paulo, está reassumindo o mandato de deputado
nesta Casa. 07054

COMUNICAÇÃO

- Do Senhor Deputado Ayres da Cunha,
comunicando que reassume nesta data o mandato
de Deputado Federal pelo Partido da Frente
Liberal. 07055

IV - Breves Comunicações

NILSON GIBSON - Denúncia apresentada
pela Procuradoria da República no Estado da Ba
hia à Justiça Federal contra o ex-Ministro Ângelo
Calmon de Sá, por gestão fraudulenta no Banco
Econômico. Importância da atuação do Ministério
Público Federal. 07058

JAIR BOLSONARO - Falta de fundamento
nas acusações lançadas por instituições da defe
sa dos direitos humanos contra o General-da-Bri
gada Ricardo Fayad Agnese. Discordância da in
dicação do Sr. José Serra para o futuro Ministério
da Defesa. Despropósito do manifesto assinado
por D. Paulo Evaristo Ams, publicado no jornal
Folha de S.Paulo, contra a escolha do orador
para a Presidência da Comissão de Direitos
Humanos da Casa................................................ 07059

ALCIDES MODESTO - Solidariedade a D.
Paulo Evaristo Ams em sua manifestação contra
a candidatura do Deputado Jair Bolsonaro à Pre
sidência da Comissão de Direitos Humanos da
Casa. Posse da nova Diretoria da Associação Bra
sileira de Reforma Agrária - ABRA. Visita do orador
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ao acampamento de trabalhadores rurais deslo- FERNANDO FERRO - Repúdio à atitude do
cados em decorrência do enchimento da Barra- Sr. Raul Jungmann, Ministro Extraordinário de Polí-
gem de ltaparica, no Estado da Bahia. Manifesto tica Fundiária, diante da mobilização de trabalhado-
dos Trabalhadores Rurais de Itaparica no Dia res rurais sem terra e agricultores atingidos pela
Mundial dos Atingidos por Barragens - 14 de construção de barragens. Participação do orador
março '" 07060 nas negociações entre os trabalhadores rurais e o

JOSÉ MACHADO (Pela ordem) - Protesto Ministro Pedro Malan, da Fazenda. 07065
contra as referências desairosas a entidades de GERVÁSIO OLIVEIRA - Repúdio às declara-
direitos humanos no Brasil e desrespeitosas ao ções ofensivas lançadas pelo Deputado Jair Bolso-
Cardeal Arcebispo de São Paulo, D. Paulo Eva- naro contra D. Paulo Evaristo Arns. Imediata ado-
risto Arns, contidas no pronunciamento do Depu- ção de novas alternativas econômicas para o Mu-
tado Jair Bolsonaro : :............. 07062 nicípio de Serra do Navio, Estado do Amapá. Re-

JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Associa- passe à União de máquinas e equipamentos da In-
ção do orador à manifestação do Deputado dústria e Comércio de Minérios -ICOMI. ......:......... 07066
José Machado. Conveniência da retirada das WALTER PINHEIRO - Prática de preços
notas taquigráficas de expressões anti-regi- abusivos na comercialização do gás de cozinha,
mentais contidas no discurso do Deputado Jair GLP, em diversos Municípios do Estado da Bahia.
Bolsonaro............................................................... 07062 Necessidade de rigorosa fiscalização do setor. ....... 07067

NILSON GIBSON - Questão de ordem so
bre exigência de decretação, pela Mesa Diretora,
de nulidade das votações viciadas por voto de
Deputado ausente. 07068

PRESIDENTE (José Maurício) - Resposta
à questão de ordem do Deputado Nilson Gibson. 07068

B. SÁ - Encontro de Deputados da Frente
Parlamentar da Fruticultura com o Presidente da Re-
pública para discussão dos problemas do setor. .... 07069

ROBERTO PESSOA - Transcurso do Ju
bileu de Prata da Universidade de Fortaleza 
UNIFOR - 21 de março. Excelência dos servi
ços prestados pela instituição à juventude
cearense. 07069

LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Home
nagem póstuma ao estudante Alexandre Vanuchi
Leme, assassinado.em 17 de março de 1973, em
São Paulo. Perplexidade do orador diante da atri
buição ao PPB da direção da Comissão de Direi
tos Humanos da Casa, por força do critério de
proporcionalidade. 07070

ELIAS MURAD - Anúncio de encaminha
mento de projeto de lei sobre obrigatoriedade de
apresentação prévia de laudo geotécnico para
construção de edifícios com mais de três pavi-
mentos. 07071

DALILA FIGUEIREDO - Perda de receitas
municipais com a implantação do Fundo de Ma
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda
mentai e de Valorização do Magistério 
FUNDEF. Rolagem das dívidas dos Municípios
brasileiros. 07072

JOSÉ AUGUSTO - Extinção de direitos de
trabalhadores e aposentados. Repúdio às mani
festações agressivas do Deputado Jair Bolsonaro
sobre D. Paulo Evaristo Arns. Matéria da revista
Veja sobre os métodos utilizados pelo Presidente

PRESIDENTE (Marçal Filho) - Determinação
ao Departamento de Taquigrafia de encaminha
mento das notas taquigráflC8S do pronUnciamento
do Deputado Jair Bolsonaro à Mesa Diretora .

JOÃO COSER - Repúdio ao pronuncia
mento do Deputado Jair Bolsonaro. Caráter auto
ritário da intervenção da Policia Federal, por de
terminação do Ministério da Justiça, na demar
cação de terras indígenas no Estado do Espíri
to Santo. Protesto contra a prisão e possível
deportação do missionário Winfridus Overbeek,
do Conselho Indigenista Missionário - CIMI. Auto
ritarismo praticado pelo Governo Federal para inibi
ção das manifestações dos trabalhadores rurais
sem terra e dos pequenos e médios agricultores.....

MARÇAL FILHO - Transcurso do aniversá
rio de emancipação político-administrativa dos
Municípios de Antônio João, Guia Lopes da
Laguna e Ribas do Rio Pardo, Estado do Mato
Grosso do Sul. ..

PADRE ROQUE - Repúdio às referências
desrespeitosas ao Cardeal D. Paulo Evaristo
Arns contidas no pronunciamento do Deputado
Jair Bolsonar.>. Artigo liA fritura é da Saúde. O
ministro é tempero·, do jornalista Elio Gaspari,
so!'re os efeitos, no Ministério da Saúde, da
aliança entre o Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB, e o Partido da Frente Liberal
-PFL. .

LUCIANO ZICA - PesqUisa publicada pelo
jornal Folha de S.Paulo sobre declínio da quali
dade de vida na cidade de Campinas, Estado
de São Paulo. Divulgação pela imprensa de da
dos irregulares sobre acordo celebrado entre a
empresa Petróleo Brasileiro S.A., - PETROBRÁS
e a empreiteira Odebrecht para construção de
pólo petroquímico no Município paulista de Paulínia.
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MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Eficácia
demonstrada pela Câmara. dos Deputados na
apuração e cassação de mandatos de Parlamen-
tares praticantes de i1icitudes .

MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Aplauso
à Presidência pelas medidas adotadas contra
Parlamentar acusado de prática de fraude em
processo de votação. Irregularidades na aprova
ção de matérias de interesse do Poder Executivo.
Maculação do processo de reforma constitucio
nal. Adoção de agenda para restabelecimento da
imagem e do prestfgio da Câmara dos Deputados
perante a sociedade. Celeridade, pela Comis
são Especial, da revisão do instituto da imuni
dade parlamentar. Apreciação, pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, do
projeto <ia lei sobre o Código de Ética Parla
mentar. Apreciação, pela Casa, da Proposta de
Emenda à Constituição n.lI 513, estabelecedora
de instrumentos processuais para julgamento
de Deputados acusados de quebra do decoro
parlamentar : .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Prioridade
da votação das matérias citadas pelo Deputado
Marcelo Déda .

PAULO NASCIMENTO (Pela ordem) - So
lidariedade ao Deputado Miro Teixeira pelo seu
pronunciamento _ .

ALEXANDRE CARDOSO (Como Uder) 
Elogio à Presidência pela atuação no combete à
fraude em votação ocorrida no plenário. Identifi
cação, pela Corregedoria da Casa, dos autores
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Fernando Henrique Cardoso para aprovação, pe- pela Casa, da proposta de reforma da Previdência
los convencionais do PMDB, da proposta de ade- Social. 07077
são do partido à sua reeleição. 07072 PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclareci-

HUMBERTO COSTA - Questão de ordem mentos à Casa acerca de fraude verificada nas
sobre encerramento da sessão por falta de votações da sessão anterior e das providências
quorum. 07073 da Mesa sobre o assunto. 07077

PRESIDENTE (José Maurfcio) - Determi- MILTON TEMER (Pela ordem) - Inexistên-
nação à Secretaria-Geral da Mesa do aciona- cia, no Congresso Naéional, de instrumento ade-
mento das campainhas para o imediato compare- quado à detecção de registro de voto de Deputado
cimento dos Srs. Deputados ao plenário e infcio ausente. 07078
da Ordem do Dia. 07074 PRESIDENTE (Michel Temer) - Instala-

NILSON GIBSON (Pela ordem) - Entrega à ção, na Câmara dos Deputados, de novo painel
Presidência dos doct.mentos prometidos pelo orador. 07074 eletrônico para impedimento de i1fcitos dessa

PRESIDENTE (José Maurfcio) - Acolhi- natureza. 07078
mento pela Mesa dos documentos encaminhados GERSON PERES (Pela ordem) - Apoio à
pelo Deputado Nilson Gibson................................ 07074 iniciativa da Mesa Diretora de apuração de irra-

ALBERTO GOLDMAN (Pela ordem) - Con- gularidade ocorrida em votações na Câmara dos
tradita à questão de ordem do Deputado Humberto Deputados.............................................................. 07078
Costa. Solicitação à Presidência de garantia do MATHEUS SCHMIDT (Pela ordem) - Pro-
uso da palavra pelo orador e demais inscritos no testo contra matéria da Gazeta Mercantil, do Es-
perfodo de Breves Comunicações. 07074 tado de São Paulo, sobre vinculação da aprova-

PRESIDENTE (José Maurfcio) - Garantia ção de destaques à liberação de verbas orça-
pela Mesa do uso da palavra pelo Deputado AI- mentárias. 07078
berto Goldman e os demais inscritos no perfodo
de Breves Comunicações. 07075

ALBERTO GOLDMAN - Liberação de re
cursos governamentais para atendimento aos
Municfpios atingidos pelas cheias no Vale do
Ribeira, Estado de São Paulo. Elaboração, pelo
Governo Federal, de projeto estratégico e per
manente para solução dos problemas da
região. 07075

PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicitação
do comparecimento dos Srs. Deputados ao Ple-
nário para infeio da Ordem do Dia. 07075

HUMBERTO COSTA (Pela ordem) - Con
ferência, pela Mesa, da lista de presença da
Casa nos dias de votação da proposta de refor-
ma da Previdência Social. 07075

PRESIDENTE (Michel Temer) - Desneces-
sidade da conferência solicitada pelo Deputado
Humberto Costa. 07076

NILSON GIBSON (Pela ordem) - Recurso
à Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção da decisão da Presidência acerca de questão
de ordem levantada pelo orador e reiterada pelo
Deputado Humberto Costa. 07076

PRESIDENTE (Michel Temer) - Honradez
da conduta do orador ao longo de sua vida pública.
Acolhimento do recurso apresentado pelo Depu
tado Nilson Gibson à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação. 07076

IVAN VALENTE (Pela ordem) - Pedido de
esclarecimentos à Presidência sobre noticiário
referente a possfveis irregularidades nas votações,
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de emendas orçamentárias atendidas nos últimos
três m~ses. 07081

VANIO DOS SANTOS - Apoio à mobiliza-
ção dos trabalhadores rurais sem terra. 07082

SERGIO AROUCA (Pela ordem) - Neces
sidade de nova metodologia de controle e execu
ção do Orçamento da União para repressão da
prática de corrupção, fisiologismo e clientelismo,
comum no regime presidencialista. 07083

ARY KARA -Transcurso do 4()22 aniversário
de fundação do Município de São Sebastião, Esta
do de São Paulo. Transcurso do 1392 aniversário
de fundação do Município de São José do Barreiro,
Estado de São Paulo - 9 de março. Transcurso do
aniversário de fundação do Município de Queluz,
Estado de São Paulo - 4 de março. 07083

LUCIANO CASTRO - Limitação, pelo Con
selho Nacional de Saúde, apoiado em relatório
do Conselho Federal de Odontologia, de criação
de novos cursos de Odontologia em regiões com
profissionais em número superior às necessida-
des da população. 07085

LUIZ DURÃO - Urgente necessidade de
encaminhamento, pelo Poder Executivo, de pro
posições referentes à criação do Plano de Carreira
dos Policiais Rodoviários Federais. 07085

JARBAS LIMA - Urgente necessidade de
concessão, pelo Govemo Federal, de compensa
ção financeira aos Estados e Municípios atingi-
dos por isenções fiscais para exportação. 07086

MARIA VALADÃO - Valorização da ativida
de esportiva pelo sistema educacional. Importân
cia do patrocínio, pelo empresariado brasileiro,
de competições esportivas no País. Indicação ao
Sr. Presidente da República sobre maior incenti
vo às atividades culturais e esportivas nas
escolas. 07087

PAULO PAIM - Conveniência de aprova-
ção de emenda aglutinativa à proposta de refor-
ma da Previdência Social sobre cálculo para apo
sentadoria baseado nos últimos 36 meses de
contribuição, corrigidos mês a mês....................... 07089

WELlNTON FAGUNDES - Reivindicação
da Polícia Rodoviária Federal de implantação do
plano de carreira e pagamento das diferenças sa
lariais atrasadas, assim como das gratificações
asseguradas por decisões judiciais. 07089

PEDRO WILSON - Combate à discrimina·
ção racial no País. 07090

V- Ordem do Dia

JANDIRA FEGHALI - Reclamação contra
encaminhamento dado pela Presidência à denún
cia de ocorrência de fraude no processo de vota·
ção da Proposta de Emenda à Constituição n.!!
33-1, de 1995.......................................................... 07095

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
à Deputado Jandira Feghali. 07096

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 
Denúncia veiculada no jornal Folha de S.Paulo
sobre prática, pelo Govemo Federal, de barganha
para aprovação da reforma da Previdência
Social. 07096

SOCORRO GOMES (Pela ordem) - Inver
dade das afirmações sobre existência anterior de
déficit em estatais recém-privatizadas, segundo
entrevista concedida pelo Sr. Luís Carlos Men
donça de Barros, Presidente do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social, ao
jornalista Aloysio Biondi. 07096

CHICO VIGILANTE - Questão de ordem
sobre possibilidade de anulação da eleição do
Deputado José Borba para a Presidência da Co
missão de Desenvolvimento Urbano e Interior,
diante da denúncia de envolvimento do Parla
mentar em prática de fraude no processo de vo
tação da Proposta de Emenda à Constituição
n.!! 33-1, de 1995. 07097

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Chico Vigilante. 07098

INOC~NCIO OLIVEIRA (Como Líder) 
Cumprimentos à Presidência pela imediata deter
minação da apuração de denúncia de fraude no
processo de votação da Proposta de Emenda à
Constituição n.!! 33-1, de 1995. 07098

PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua
ção da votação, em primeiro turno, do substitutivo
do Senado Federal à Proposta de Emenda à
Constituição n.!! 33-1, de 1995, que modifica o sis
tema de Previdência Social, estabelece normas
de transição e dá outras providências. 07098

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda Aglutinativa n.!! 44. 07098

Usou da palavra o Sr. Deputado ARNALDO
MADEIRA, Relator da matéria............................... 07099

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 07100

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados SER
GIO AROUCA, MARIA VALADÃO, HUMBERTO
COSTA, GERSON PERES, DARCíSIO PERON·
DI, SILVIO TORRES, INOC~NCIO OLIVEIRA,
RONALDO CEZAR COELHO, SILVIO TORRES,
DARCíSIO PERONDI, HUMBERTO COSTA,
COLBERT MARTINS, MOISES L1PNIK, HUM
BERTO COSTA, DARCíSIO PERONDI, HUM
BERTO COSTA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, HUM·
BERTO COSTA, ODELMO LEÃO, HUMBERTO
COSTA, SILVIO TORRES, DUILlO PISANES
CHI, HUMBERTO COSTA, DARCíSIO PERON
DI, HUMBERTO COSTA, DARCíSIO PERON-



07106

07106

07106

07106

07106

07106

07106

07105

07105

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ARNALDO FARIA DE SÁ. ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do JAIR MENEGUELLI .

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada a Sr.a Deputada MARIA LAURA.

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) 
Conveniência de fixação, pela Presidência, de
tempo para encerramento do processo de
votação .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Alexandre Cardoso .

ANTONIO GERALDO (Pela ordem) - Pedi
do de esclarecimento à Presidência sobre a vali
dade da presença na sessão matutina, para efei-
to administrativo, para a sessão vespertina .

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado RONALDO
CEZAR COELHO .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Cumpri
mento ao Deputado EDUARDO COELHO pela
atuação em seu mandato na Casa ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JAIR
MENEGUELLI, SILVIO TORRES, DARCíSIO
PERONDI, JAIR MENEGUELLI, INOCÊNCIO
OLIVEIRA .
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DI,HUMBERTOCOSTA,SILVIOTORRES,JAIR PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
MENEGUELLI, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ALE- ao Deputado Antônio Geraldo. 07106
XANDRE CARDOSO, JAIR MENEGUELLI, SIL-
VIO TORRES, DARCíSIO PERONDI, DUILlO PI_ Usou da palavra pela ordem, para registro
SÀNESCHI,ODELMO LEÃO, JAIR MENEGUEL- de presença, o Sr. Deputado L1NDBERG
LI, DARCíSIO PERONDI, MARIA LAURA, SIL- FARIAS. 07107
VIO TORRES, MARIA LAURA, JAIR MENE- Usaram da palavra para orientação das
GUELLI, HUMBERTO COSTA. ODELMO LEÃO, respectivas bancadas os Srs. Deputados
HUMBERTO COSTA, SILVIO TORRES, ODEL- RONALDO CEZAR COELHO, DARCíSIO
MO LEÃO, HUMBERTO COSTA, RONALDOCE- PERONDI. 07107
ZAR COELHO, DUILlO PISANESCHI, ODELMO Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
LEÃO, HUMBERTO COSTA, DARCíSIO PE- do CHICO VIGILANTE. 07107
RONDI, JAIR MENEGUELLI, SILVIO TORRES, Usou da palavra pela ordem, para registro
INOCÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO LEÃO, JAIR de voto, o Sr. Deputado SíLVIO ABREU. 07107
MENEGUELLI, PEDRO VALADARES, SILVIO Usaram da palavra pela ordem os Srs.
TORRES, MARIA LAURA, RONALDO CEZAR D d SILVIO TORRES ALEXANDRE
COELHO, JAIR MENEGUELLI, INOCÊNCIO eputa os ,CARDOSO, DARCíSIO PERONDI...................... 07107
OLIVEIRA, JAIR MENEGUELLI, HUMBERTO
COSTA, PEDRO VALADARES, L1NDBERG Usou da palavra para orientação da
FARIAS, JAIR MENEGUELLI. EDUARDO respectiva bancada o Sr. Deputado JAIR
JORGE, ARNALDO FARIA DE SÁ, SILVIO MENEGUELLI. 07107

TORRES, JAIR MENEGUELLI.......................... 07101 ENIO BACCI (Pela ordem) - Anúncio do
EDUARDO COELHO (Pela ordem) _ Agra- encaminhamento de requerimento de informações

decimentos à Presidência, aos Líderes e demais ao Ministério dos Transportes sobre possibilidade
Parlamentares pelo bom acolhimento dispensado de substituição dos sinalizadores de concreto e

~oe~;:~~~..~~~~~~~ ..~..~~~~~~~i~..~~.:~~~~~~ ..~~~~- 071 05 ~:~~r~:~:~~::ti~~~ ..~~~~~~~..~~~~~~~~:..~~~.~~~~~~- 07107
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

CHICO VIGILANTE. 07107

PRESIDENTE (Michel Temer - Adiamento
da votação por inexistência de quorum. 07108

VI - Encerramento
3-MESA
4 - LíDERES E VICE-ÚDERES

5- COMISSÕES
2 - ATA DA 26! SESSÃO, DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, DA 4' SESSÃO LEGISLA
TIVA ORDINÁRIA, DA 50! LEGISLATURA, EM
19 DE MARÇO DE 1998.

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

anterior
111 - Leitura do expediente
IV - Pequeno expediente

FRANCO MONTORO - Solicitação, ao Sr.
Presidente da República, de retirada do art. 62 da
Medida Provisória n.2 1.619/42, concessivo de
autorização, em todos os Municípios brasileiros,
de abertura do comércio varejista aos domingos. 07113

ALCIDES MODESTO - Ocupação do can
teiro da Companhia Hidroelétrica do São Francis
co por agricultores atingidos pela construção da
empresa. Invasão, por indígenas, de terras doa
das à Empresa Aracruz Celulose, no Estado do
Espírito Santo. Descaso do Governo Federal
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para com as questões de interesse dos povos in
dígenas. Urgentes medidas do Ministro Iris Re
zende, da Justiça, para manutenção da paz na
reserva indígena Kiriri, no Município de Banzaê,
Estado da Bahia. 07115

NILSON GIBSON - Impedimento, pelos
funcionários do Banco do Nordeste, da execução
de sentença judicial em ação movida por indus
trial contra a instituição. Relevância dos trabalhos
desenvolvidos pelo Movimento dos Funcionários
do Banco do Nordeste - MOVBN. Reformulação
da Caixa de Previdência dos Funcionários -
CAPEF. 07115

LUCIANO ZICA - Correlação entre a falta
de quorum na última sessão extraordinária matu
tina e a detecção, pela TV Câmara, de fraudes
no processo de votação. Repúdio ao Programa
de Bolsas de Incentivo à Docência instituído pelo
Govemo Fernando Henrique Cardoso. 07116

BETINHO ROSADO - Realização de en
contro entre o Presidente da República e o Grupo
Parlamentar de Apoio à Fruticultura para debate
sobre a participação de pequenos produtores no
Programa de Incentivo à Fruticultura Irrigada no
Nordeste. 07117

MOISÉS BENNESBY - Reforma do Sistema
Tributário Nacional. 07118

LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Dificul
dade de diálogo do Governo Fernando Henrique
Cardoso com os setores sociais. Solicitação de
audiência ao Ministro-Chefe da Casa Civil da
Presidência da República, Clóvis de Barros Car
valho, sobre a realização de leilão dos bens dos
sindicatos dos trabalhadores petroleiros. 07118

ROBERTO PESSOA - Fatores determi-
nantes da escalada da violência no Estado do
Ceará. 07119

VALDIR COLATTO - Repúdio às invasões
promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra - MST. Apresentação ao Mi
nistro Arlindo Porto, da Agricultura e do Abasteci
mento, de reivindicações de pequenos trabalha
dores rurais. Implementação da reforma agrária.
Concessão de financiamentos agrícolas por meio
do Banco da Terra. r;:xito do Fundo da Terra im-
plantado no Estado de Santa Catarina. 07120

MAURICIO NAJAR (Pela ordem) - Reas-
sunção do mandato parlamentar pelo orador.......

JOSÉ AUGUSTO - Inação do Governo
Federal à solução da seca e da fome na região
Nordeste................................................................ 07121

IVAN VALENTE - Protesto contra a no
meação, para o cargo de Subdiretor de Saúde do
Exército, do General Ricardo Fayad, acusado de
prática de tortura durante o regime de exceção. .. 07122

PEDRO WILSON - Paralisação das univer
sidades federais em protesto contra a situação do
ensino superior no País......................................... 07122

GERVÁSIO OLIVEIRA -Inauguração, pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, de posto
avançado no Município de Cotias. 07123

ARY KARA - Transcurso do 10º aniversá
rio do Rotary Club Lorena-Guaypacaré, no Esta
do de São Paulo - 8 de março. Transcurso do
218º aniversário de emancipação político-admi
nistrativa do Município de Cachoeira Paulista - 9
de março. Transcurso do 1222 aniversário de
criação do Município de Jambeiro, Estado de São
Paulo - 30 de março.............................................. 07123

WALTER PINHEIRO - Negociações entre
o Governo Federal, o Movimento dos Trabalha
dores Rurais Sem Terra e o Movimento dos Pe
quenos Agricultores. Prejuízos causados aos Mu
nicípios do País pela prorrogação do Fundo de
Estabilização Fiscal - FEF, pela Lei Kandir e pelo
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
-FUNDEF............................................................... 07125

OSVALDO BIOLCHI - Conveniência de
aprovação do Projeto de Lei n.º 4.376, de 1993,
relativo ao instituto da falência. 07126

ROBERTO VALADÃO - Pauta de reivindi
cações apresentada pela bancada federal espíri
to-santense ao Presidente da República e ao Mi
nistro Antonio Kandir, do Planejamento e Orça-
mento. 07127

COLBERT MARTINS - Encaminhamento à
Mesa de pedido de informações ao Ministro da
Saúde sobre o uso do medicamento Stibogluco
nato de Sódio no tratamento da leishmaniose.
Solicitação da presença do Ministro na Comissão
de Seguridade Social e Famnia da Câmara dos
Deputados. Encaminhamento à Mesa da lista de
votação da Comissão de Agricultura e Política
Rural para apuração de possível fraude. 07128

PRESIDENTE (José Maurício) - Encami
nhamento da documentação lida pelo Deputado à
Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção da Casa para instrução de processo de apu-
ração de responsabilidades................................... 07129

FERNANDO FERRO - Elevado índice de
mortes de trabalhadores da construção civil, re
sultante da falta de segurança no trabalho. Cum
plicidade da Justiça brasileira com a negligência
de empresários do setor........................................ 07129

PAUDERNEY AVELlNO - Decisão do Su
premo Tribunal Federal, em ação direta de in
constitucionalidade impetrada pelo Governo do
Estado do Amazonas, favorável à manutenção
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dos incentivos fiscais para a Zona Franca de
Manaus até 2013 .

MARÇAL FILHO - Conveniência, no com·
bate ao desemprego no País, de retirada dos en·
traves burocráticos para o acesso aos programas
oficiais de estímulo à geração de emprego e ren·
da. Necessidade de maior apoio à agricultura e
de adoção de polfticas agressivas de atração de
investimentos .

SIMÃO SESSIM - Urgente encaminhamen·
to, pelo Poder Executivo, de projeto referente à
criação do Plano de Carreira dos Policiais Rodo-
viários Federais: .

PAULO FEIJÓ - Apoio às reivindicações
dos professores do ensino público do Estado do
Rio de Janeiro. Criação do Fundo de Valorização
do Magistério .

AIRTON DIPP - Demora na resposta, pelo
Ministério da Previdência e Assistência Social, a
requerimento de informação sobre dificuldades
enfrentadas por aposentados e pensionistas do
extinto Serviço de Assistência e Seguro Social
dos Economiários - SASSE .

EDINHO BEZ - Realização do I Encontro
Regional da Associação Catarinense de Emissoras
de Rádio e Televisão - ACAERT. Restabeleci
mento, pelo Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ. da isenção do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
ICMS, na importação de equipamentos para em·
presas jornalísticas de radiodifusão e editoras de
livros. Inconveniência da extinção da Delegacia
Estadual do Ministério das Telecomunicações no
Estado de Santa Catarina .

ALBÉRICO CORDEIRO - Acerto da inicia·
tiva do Tribunal Superior Eleitoral - TSE. de infor
matização das eleições no Estado de Alagoas.....

ARNALDO FARIA DE SÁ - Moção da
Câmara Municipal de São Carlos, Estado de
São Paulo, sobre rejeição da exigência de idade
mínima para a aposentadoria dos atuais trabalha-
dores .

EXPEDITO JÚNIOR - Conveniência de es
clarecimento. pelo Tribunal de Contas do Estado
de Rondônia. sobre a real situação da arrecada
ção e dos investimentos no Estado. Artigo "Caixa
alta", de autoria do colunista Ricardo Boechat,
publicado no jornal O Globo .

ANIVALDO VALE - Excelentes índices de
desempenho alcançados pelo Banco da Amazô
nia S.A. - BASA. Necessidade de providências
govemamentais em relação à decisão judicial re
ferente ao pagamento, pelo Banco, de elevados
valores à empresa madeireira .

07130

07131

07132

07133

07134

07135

07135

07136

07137

07138

PAULO ROCHA - Desigualdade no trata
mento dado pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso a latifundiários e trabalhadores rurais
sem terra. Posse da nova Diretoria da Associa-
ção Brasileira de Reforma Agrária - ABRA. 07139

WILSON BRAGA - Urgente adoção, pelo
Governo Federal, de medidas para atenuação
dos efeitos da seca nos Municípios do semi-árido
nordestino. 07140

PAULO GOUV~A - Transcurso do 6411 ani
versário de fundação do Município de Indaial,
Estado de Santa Catarina - 21 de março. 07140

JOSÉ MELO - Paralisação dos professo
res universitários em protesto contra o descaso
do Governo Federal para com a situação das uni
versidades brasileiras. Conveniência de abertura
de debate, pelo Congresso Nacional, sobre a
questão do ensino universitário no País. 07140

MARTA SUPLlCY - Denúncias do jornal
Folha de S.Paulo sobre barganha de votos pelo
Governo Federal para aprovação da reforma da
Previdência Social. 07141

MARCIO FORTES - Visita do Presidente
Fernando Henrique Cardoso a Petrópolis, Estado
do Rio de Janeiro. Obras de restauração da cida·
de empreendidas na gestão do Prefeito Leandro
Sampaio................................................................. 07142

GERMANO RIGOTTO - Êxito das poUticas
implementadas pelo Governador Antônio Britto,
do Estado do Rio Grande do SuL........................ 07142

FEU ROSA - Necessidade de Iibere.ção,
pelo Governo Federal, de recursos para supera
ção da crise provocada pela seca em Municípios
do Estado do Espírito Santo.................................. 07143

PAULO PAIM - Urgente apreciação do
Projeto de Lei n.ll 001, de 1995, sobre reajuste do
salário mínimo. 07143

MARCONI PERILLO - Êxito do programa
O Brasil quer toda criança na escola, implemen-
tado pelo Governo Federal.................................... 07144

AUGUSTO CARVALHO - Exatidão da
charge publicada no Jornal de Brasilia sobre su
posto convite ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso para participação em próxima rellnião
do chamado Grupo dos Sete, dos dirigentes das
mais ricas economias do mundo........................... 07145

UBIRATAN AGUIAR - Transcurso do
2511 aniversário de fundação. da Universidade
de Fortaleza - UNIFOR. Homenagem ao em
presário Edson Queiroz pelo trabalho desen
volvido em prol do desenvolvimento do Esta-
do do Ceará. 07146

DOMINGOS LEONELLI - Necrológio do
publicitário baiano Geraldo Walter de Souza, víti-
ma de câncer-15 de março................................. 07147
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v- Grande Expediente

ARMANDO ABíuo - Fraude praticada por
Parlamentar em processo de votação da Câmara
dos Deputados. Invasão, por flagelados da seca,
de feiras e escolas municipais, no Estado da Pa
raíba. Decretação de estado de calamidade públi
ca em Municípios paraibanos atingidos pela es
tiagem. Reportagem do Programa "Fantástico",
da TV Globo, sobre surto de doença de Chagas
no Estado. Paralisação de atividades produtivas
paraibanas. Implementação do Projeto de Trans
posição de Águas do Rio São Francisco. Cons
trução da Adutora Coremas-Mãe D'água, no Mu
nicípio de Sousa. Lançamento do Programa
Emergencial de Combate à Seca. Liberação, pelo
Ministério da Saúde, de recursos para combate à
dengue no Estado da Paraíba. Liberação, pelo
Governo Federal, de verbas para combate aos
efeitos da seca no Estado da Paraíba. Relatório
do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento
do Nordeste - GTDN, instituído para exame das
crescentes desigualdades inter-regionais. Cresci
mento da economia nordestina após a criação da
Superintendência de Desenvolvimento do Nor
deste - SUDENE. Relatório de Comissão consti
tuída pelo Senado Federal para estudo das re
percussões do fenômeno climático EI NUlo. Im
plementação do Programa de Frentes Produtivas
de Trabalho. Distribuição, pelo Programa Comu
nidade Solidária, de cestas básicas às populações
do semi-árido nordestino atingidas pela seca. Im
plantação de projetos de irrigação e apoiamento
governamental à agroindústria para redução das
disparidades inter-regionais. 07148

SALATIEL CARVALHO - Aumento do de
semprego no País. Distorções do Programa de
Geração de Emprego e Renda - PROGER. Con
veniência de maior apoio governamental às pe-
quenas e microempresas. 07154

VI- Ordem do Dia

Apresentaram proposições os Srs. Deputados
CORIOLANO SALES; PAULO LIMA; DALILA
FIGUEIREDO; NE~F JABUR; COLBERT MARTINS;
ELIAS MURAD; LUIZ MÁXIMO; VIC PIRES FRANCO;
JOÃO pAuLo; PAULO BAUER; CUNHA BUENO;
MARIA ELVIRA; INÁCIO ARRUDA; SERAFIM
VENZON; SAULO QUEIROZ; SRS. LíDERES;
RAIMUNDO SANTOS; ADROALDO
STRECK; HERMES PARCIANELLO; NIL
SON GIBSON; DOMINGOS LEONELLI;
ALEXANDRE CARDOSO. 07157

ALEXANDRE CARDOSO (Como Líder) 
Anúncio da apresentação de requerimento à Mesa
Diretora para imediata abertura de sindicância, pela
Corregedoria da Casa, para identificação de emen
das individuais ao Orçamento da União atendidas

pelo Poder Executivo durante as votações das
Reformas Administrativa e Previdenciária. 07179

JOSÉ MAURíCIO (Pela ordem) - Elevado
índice de desemprego no País. Artigo "FHC, que
não trabalha, 'preocupado' com desemprego", de
autoria do jornalista Hélio Fernandes, publicado
no jornal Tribuna da Imprensa. 07180

VII - Comunicações Parlamentares

CHICO VIGILANTE - Fraude verificada du-
rante as votações, pela Casa, da proposta de refor-
ma da Previdência Social. Anúncio, pelo Govema
dor Cristovam Buarque, de conjunto de medidas
para combate à violência no Distrito Federal. 07183

ASDRÚBAL BENTES - Crise do hospital
da Fundação Nacional de Saúde em Marabá, Es
tado do Pará. Situação de abandono das famnias
de trabalhadores rurais em projeto de assenta
mento implantado pelo Incra no Município de
Santa Maria das Barreiras, no Estado paraense.. 07185

PAULO LUSTOSA - Ausência de solução
do Poder Público para o problema da falta de
água na região do semi-árido nordestino. 07186

FRANCISCO RODRIGUES - Falta de fun
damento das acusações lançadas contra o Gene
ral Ricardo Agnese Fayad. Ações judiciais impe
tradas pelo militar contra a cassação de seu re
gistro profissional por infração de preceitos do
Código de Ética Médica. Danos materiais causados
por incêndio florestal ao Estado de Roraima Omissão
da secretaria de Desenvolvimento Regional e da
Defesa CMI na prevenção da catástrofe.................. 07187

ROBÉRIO ARAÚJO - Danos materiais e
ambientais ao Estado de Roraima, causados por
incêndio florestal. Adoçã!?, pelo Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, de providências emer
genciais contra os efeitos da catástrofe. Conces
são, aos pequenos agricultores, de anistia de dí
vidas contraídas junto ao Programa Especial de
Crédito para a Reforma Agrária - PROCERA.
Securitização de financiamentos adquiridos por
médios agricultores junto ao Fundo Constitucional
de Rnanciamento do Norte - FNO. ................•...... 07221

VALDENOR GUEDES - Escalada da vio
lência no País. Imediatas providências governa
mentais contra a ação do narcotráfico na Amazô
nia. Disseminação do craque, subproduto da co
caína, em São Paulo, Estado de São Paulo.
Maiores investimentos do Governo brasileiro na
prevenção e combate ao tráfico de drogas. 07221

PAULO PAIM (Pela ordem) - Transcurso
do centenário de falecimento do poeta catarinense
João da Cruz e Sousa - 19 de março. 07222

GILNEY VIANA (Pela ordem) - Ocorrência
de assassinatos no Município de Jaciara, Estado
de Mato Grosso. Inconsistência das acusações



07235

VIII- Encerramento

COMISSÕES

3 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

a) Comissão de Finanças e Tributação, nll

1, em 19-3-98 .

4-MESA

5 - LíDERES E VICE-ÚDERES

6 - COMISSÕES

07052 Sexta-feira 20 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1998

do Prefeito Municipal de Jaciara aos Vereadores mentares à proposta de liberação do tráfego de
Waldemir Costa e Antônio Lucas, do Partido dos máquinas agrícolas nas rodovias brasileiras.
Trabalhadores, por incitamento da população Apresentação de requerimento de indicação ao
local à prática de vandalismo. 07223 Poder Executivo sobre liberação, pelo Ministério

RAIMUNDO SANTOS - Necessidade de li- das Comunicações, de recursos para ampliação
beração de recursos para as unidades da Funda- da agência da Empresa Brasileira de Correios e
ção Nacional de Saúde no Estado do Pará. Assina- Telégrafos - ECT, no Município de Goioerê,
tura, pelo Governo Federal, do Pacote Verde, para Estado do Paraná. Urgente auxílio do Gover-
melhoramento das condições de conservação das no Federal aos cotonicultores paranaenses....... 07227
matas nativas. Anúncio de apresentação, pelo ora- . LUIZ MAINARDI (Pela ordem) - Aliciamen-
dor, de indicação ao Poder Executivo no sentido do to de convencionais do PMDB. Escolha, pelo
encaminhamento à Casa de projeto referente à Partido dos Trabalhadores, do candidato ao
criação de programa de formação de comporta- Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Apoio
mento humano, de subsistência e de conservação à candidatura de Tarso Genro ao cargo de
ambiental na Amazônia Legal. 07224 Governador do Estado. 07230

AUGUSTO CARVALHO (Pela ordem) -
Prática de fisiologismo pelo Governo Fernando
Henrique Cardoso. 07225

L1NDBERG FARIAS (Como Líder) - Repúcio
a massacre perpetrado por tropas da Sérvia em
aldeias de Kosovo 07226

HERMES PARCIANELLO (Pela ordem) 
Apresentação de projeto de lei sobre obrigatorie
dade de utilização, por ônibus e caminhões, de
tubos de descargas verticais. Apoio dos Parla-

Ata da 25ª Sessão Extraordinária,
matutina, em 19 de março de 1998

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Nelson Trad, J!1Secretário; José Maurício, 1Q Suplente
de Secretário; MarçalFilho, José Augusto, Maurício Campos, § 21do art. 18, do Regimento Interno

ÀS 10HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Paulo Paim

Roraima
Elton Rohnelt - PFL; Luís Barbosa - PPB.

Amapá
Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - PPB;

Gervásio Oliveira - Bloco/PDT; Murilo Pinheiro - PFL.

Pará
Antônio Brasil - Bloco/PMDB; Asdrubal

Bentes - Bloco/PMDB; Geraldo Pastana 
Bloco/PT; Gerson Peres - PPB; Giovanni
Queiroz - Bloco/PDT; Hilário Coimbra 
PSDB; Mário Martins - Bloco/PMDB; Paulo
Rocha - Bloco/PT; Socorro Gomes - Blo
co/PCdoB.

Acre
Célia Mendes - PPB.

Tocantins
Antônio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL; Freire

Júnior - BlocoIPMDB; Osvaldo Reis - PPB; Udson
Bandeira - BlocoIPMDB.

Maranhão
Albérico Filho - BIocoIPMDB; César Bandeira 

PFL; Pedro Novais - BIooo'PMDB; Sebastião Madeira 
PSDB.

Ceará
Anibal Gomes - PSDB; Edson Silva - PSDB;

Inácio Arruda - Bloco/PCdoB; José Pimentel 
Bloco/PT; Leônidas Cristino - PPS; Nelson Otoch
- PSDB; Paulo Lustosa - Bloco/PMDB; Raimun
do Gomes de Matos - PSDB; Roberto Pessoa 
PFL.

Rondônia
Expedito Júnior - PFL; Moisés Bennesby 

PSDB; Oscar Andrade - PFL.

Piauí
B. Sá - PSDB; João Henrique - Bloco/PMDB;

Júlio Cesar - PFL; Paes Landim - PFL.
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Goiás
Maria Valadão - PTB; Pedro Wilson - BlocolPT;

Vilmar Rocha - PFL.

Mato Grosso do Sul
Marçal Filho:PSDB; Marilu Guimarães - PFL;

Saulo Queiroz - PFL.

Paraná
Affonso Camargo - PFL; Basilio Villani - PSDB;

Chico da Princesa - PTB; Dilceu Sperafico - PPB; Djal
ma de Almeida César - BlocoIPMDB; José Janene 
PPB; Luciano Pizzatto - PFL; Odílio Balbinotti - PSDB;
Padre Roque - BIoco/PT; Renato Johnsson - PSDB.

Santa Catarina
Edison Andrino - BlocoIPMDB; Hugo Biehl 

PPB; Milton Mendes - Bloco/PT; Paulo Bornhausen 
PFL; Paulo Gouvea - PFL; Serafim Venzon • Blo
coIPDT; Valdir Colatto - Bloco/PMDB.

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - Bloco/PT; Darcísio Perondi - Blo

co/PMDB; Esther Grossi - BlocolPT; Júlio Redecker
- PPB; Miguel Rossetto - BlocolPT; Odacir Klein 
BlocoIPMDB; Valdeci Oliveira - BlocolPT; Wilson
Cignachi - Bloco/PMDB.

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - A lista de
presença registra o comparecimento de 160 Senho
res Deputados.

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

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

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. JOÃO COSER, Servindo como 22 Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

Rio Grande do Norte co/PT; Luiz Gushiken - Bloco/PT; Luiz Máximo -
Betinho Rosado - PFL. PSDB; Maluly Netto - PFL; Nelson Marquezelli 

PTB; Sílvio Torres - PSDB; Ushitaro Kamia - PPB;
Wagner Rossi - Bloco/PMDB; Zulàiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso
Pedro Henry - PSDB.

Distrito Federal
Chico Vigilante - Bloco/PT; Jofran Frejat - PPB;

Osório Adriano - PFL.

Paraiba
Adauto Pereira - PFL; Armando Abílio - Blo

coIPMDB; Enivaldo Ribeiro - PPB; Ricardo Rique 
Bloco/PMDB.

Pernambuco
Ademir Cunha - PFL; Álvaro Ribeiro - PSB;

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

Alagoas
Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha - PSDB;

José Costa - PSD; Moacyr Andrade - PPB.

Bahia
Alcides Modesto - BlocolPT; Aroldo Cedraz 

PFL; Félix Mendonça - PTB; Luiz Alberto - BlocolPT;
Pedro Irujo - Bloco/PMDB; Prisco Viana - PPB; Ro
berto Santos - PSDB; Roland Lavigne - PFL; Ursi
cino Queiroz - PFL; Walter Pinheiro - Bloco/PT.

Minas Gerais
Antônio do Valle - Bloco/PMDB; Aracely de

Paula - PFL; Carlos Melles - PFL; Elias Murad 
PSDB; Hugo Rodrigues da Cunha - PFL; Israel Pi
nheiro - PTB; João Fassarella - BlocolPT; José San
tana de Vasconcellos - PFL; Maurício Campos 
PSDB; Mauro Lopes - BlocoIPMDB; Odelrno Leão 
PPB; Philemon Rodrigues - PTB; Romel Anízio 
PPB; Saraiva Felipe - Bloco/PMDB; Sérgio Miranda 
Bloco/PCdoB; Silas Brasileiro - BlocoIPMDB.

Espírito Santo
Feu Rosa - PSDB; João Coser - BIocoiPT; Luiz

Buaiz - PL; Luiz Durão - PFL; Nilton Baiano - PPB; Rita
Camata - Bloco/PMDB; Roberto Valadão - BIocoiPMDB.

Rio de Janeiro
Arolde de Oliveira - PFL;
Candinho Mattos - PSDB; Carlos Santana 

BlocolPT; Jair Bolsonaro - PPB; José Carlos Couti
nho - PFL; José Egydio - PFL; Osmar Leitão - PPB;
Paulo Feijó - PSDB; Paulo Nascimento - PPB;
Ronaldo Santos - PSDB.

São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold

man - PSDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; Ar
naldo Madeira - PSDB; Dalila Figueiredo - PSDB;
Delfim Netto - PPB; Eduardo Jorge - BlocolPT; Fer
nando Zuppo - Bloco/PDT; Franco Montoro - PSDB;
Hélio Bicudo - Bloco/PT; Ivan Valente - Bloco/PT;
José Augusto - PPS; José Pinotti - PSB; Luciano
Zica - BlocolPT; Luiz Eduardo Greenhalgh - Blo-
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O Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do
PFL, nos seguintes termos,

Ofício n.º S07-L-PFU98111 - EXPEDIENTE
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11_ LEITURA DA ATA blica solicita retirada do Projeto de Lei n.º 4.18S, de

O SR. JOÃO COSER, Servindo como 22 Se- 1998.
cretário, procede à leitura da ata da sessão ante- Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho,
cedente, a qual é, sem observações, aprovada. Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência

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

O SR.' MARÇAL FILHO, Servindo como 12

Secretário, procede à leitura do seguinte

MENSAGEM
Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

Mensagem n.º 342
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências, de conformi

dade COrllO Aviso n.º 82, de 11 de março de 1998,
do Senhor Ministro de Estado da Educação e do
Desporto, a retirada do Projeto de Lei n.º 4.185, de
1998, que "Altera a redação do art. 7º da Lei n.º
9.424, de 24 de dezembro de 1996", enviado à Câ
mara dos Deputados com a Mensagem n.2 239, de
1998.

Brasília, 18 de março de 1998.

Aviso n.º 82/MEC

Brasília, 11 de março de 1998

A Sua Excelência o Senhor
Clóvis de Barros Carvalho
Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da
República
Brasília - DF

Senhor Ministro,
Tenho em vista haver-se verificado, neste Mi

nistério, a necessidade de se reexaminar o teor do
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n.º
4.18S/98, que "Altera a redação do art. 7º da Lei
n.!! 9.424, de 24 de dezembro de 1996", muito
agradeceria a Vossa Excelência o obséquio de so
licitar a sua retirada daquela Casa Legislativa.

Atenciosamente, Paulo Renato Souza, Ministro
da Educação e do Desporto.

Aviso n.º 371 - SUPARlC. Civil.

Em 18 de março de 1998.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-

Brasília, 19 de março de 1998

Senhor Presidente,

Indico a Voss~ Excelência o Deputado Luiz
Braga para ocupar a 1ª Vice-Presidência da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Lider do PFL.

Ofício n.º S08-L-PFU98

Brasília, 19 de março de 1998

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado Robson
Tuma para ocupar a Presidência da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

O Sr. Deputado Maurício Najar, nos seguintes
termos:

Ofício MN/98/1

Brasília, 19 de março de 1998.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência
que, após o meu afastamento em decorrência de
meu afastamento para ocupar o cargo de Secretário
Municipal da Família e Bem Estar Social, no Municí
pio de São Paulo, estou reassumindo a minha vaga
na Câmara dos Deputados,

Agradecendo antecipadamente pelas providên
cias administrativas cabíveis que Vossa Excelência
puder encaminhar, subscrevo-me com apreço e con
sideração pessoal.

Atenciosamente, Maurício Najar, Deputado
Federal.

Afastar o respectivo suplente
Em 19-3-98 Michel Temer, Presidente.
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PORTARIA 34, Di 11 DE MARÇO ot 19ge'
c~tso Pl~A, Frêf.~ito ào Hur.l~!pic d~ aio ~aulQr u5&Ddc
daI ~t~ibuii~~S QU~ L~e ~ão conferida. por lei,

"SOLVE! .
Exone~*r, a padidc, o ,.nhot MAUSIC10 NAGI~ N~AR,· 40
carq" dI! s.ç~.cário Kunj.cipal; ld. S!'l, dil llecratlU'lil !'l.2
nlclpal ds F~ml1ia e ao ~.m-E5t~r Social, a. livre 'pr2
vir.entO fIT. com,.io. -
];';l1:'I'1:1'1'\;"':" 00 Mt:~1cl"IO fJr. sÃO PACLO, BC. 11 "I;< marÇO CS~
l'9A, ~439 da fundação d~ Eão P.ulc~

C~LSO P:!~A, 'refeito

COMUNICAÇÃO

Do Sr. Deputado Ayres da Cunha, nos se-
guintes termos:

São Paulo, SP, 19 de março de 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do Artigo 230 do Regimento Inter

no da Câmara dos Deputados, cumpre-me comuni
car a Vossa Excelência que, em virtude de minha

exoneração do cargo de Secretário de Educação do
Municfpio de São Paulo, reassumo nesta data o
mandato de Deputado Federal pelo Partido da Fren
te Liberal (PFL - SP).

Na oportunidade, renovo-lhe os protestos de
minha elevada estima e distinta consideração. 
Ayres da Cunha.
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IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Tem a palavra o Sr. Deputado Nilson Gibson.
O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, é um pra
zer imenso quando V. Ex..• está na Presidência e eu
uso a tribuna. Há uma coincidência. No dia 11 de
março passado, V. Ex.1 também estava na Presidên
cia e formulava daqui um apelo aos Procuradores da
República do Estado da Bahia no sentido de que
agilizassem o processo do Banco Econômico, enca
minhando imediatamente a persecução penal para
que fosse examinada pelo Judiciário.

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, tenho a
satisfação de informar à Casa e ao País que os Pro
curadores da República, lotados na Bahia, denuncia
ram à Justiça Federal o ex-Presidente do Banco
Econômico, ex-Ministro Ângelo Calmon de·Sá'~·Ele é
acusado de gestão fraudulenta e de ter emprestado
ilícita e irregularmente cerca de 300 milhões de dóla
res a uma empresa coligada ao Banco Econômico,
cometendo i1icitudes tipificadas na Lei do Colarinho
Branco (Lei n.!! 7.492, de 1986 - Lei Nilson Gibson).

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, também
foram denunciados o irmão do ex-Ministro Ângelo
Calmon de Sá, Sr. Francisco de Sá Júnior, além dos
ex-diretores Antônio Du Pin de Almeida, Alfredo
Hirshosf, Roberto Calmon Barreto Filho e Maurício
Verdier.

Entre os denunciados na ação penal estão ain
da os diretores da fábrica de sucos Cajuba, benefi
ciados pelas operações fraudulentas.

Sr. Presidente, a denúncia é assinada pelos
procuradores da Justiça Federal Daciano Castro e
Márcio Quadros. É a primeira persecução penal pro
movida contra o ex-Ministro e ex-banqueiro Ângelo
Calmon de Sá, três anos depois do início da acusa
ção de existência de um rombo no Banco Econômico
de mais de 16.6 bilhões de reais. É conveniente regis
trar que o ex-Ministro Ângelo Calmon de Sá é acusado
ainda em 31 inquéritos, tramitando na Polícia Federal,
que deverão ser remetidos ao Ministério Público Fede
ral a fim de oferecer denúncias ao Judiciário.

Sr. Presidente, pela denúncia recebida pela
Juíza da 2!! Vara Federal, Dra. Mônica de Castro,
Comarca de Salvador, os recursos financeiros re
passados pelo Banco Econômico à empresa Cajuba
são constituídos de operações ilícitas e irregulares.
Os recursos foram usados como uma espécie de an
tecipação de receita.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Finda a A ampresa Cajuba assinou vários contratos de
leitura do expediente, passa-se às venda para o exterior e o Banco Econômico anteci

pou ilegalmente esses pagamentos. Na conformida
de dos levantamentos dos técnicos da Polícia Fede
ral, embora tenha recebido 300 milhões de dólares
de cessão de crédito, a empresa Cajuba só vendeu
8 milhões de dólares no mesmo período. O débito
acabou não sendo pago, acarretando prejuízo ao
Banco Central e ao povo brasileiro.

Segundo relatório elaborado pela Polícia Fede
ral e que serviu de fundamentação para abertura dos
inquéritos policiais, o Banco Econômico realizou 15
empréstimos fraudulentos, onde, segundo os peritos
da Polícia Federal, foram identificadas um total de
321 operações de créditos ilícitas. Esses procedi
mentos serão examinados pelos procuradores da
Justiça Federal à medida que os inquéritos forem
concluídos e remetidos ao Ministério Público para
oferecer denúncias. Na época da intervenção, o
rombo do Banco Econômico era de 16,6 bilhões de
dólares, sendo que a Polícia Federal - é muito di
nheiro, não é? É o Proer - calculou que 5 bilhões de
dólares corresponcIiam a recursos de forma fraudulenta.

Sr. Presidente, em 11 de março, desta tribuna
- V. Ex.a até presidia a sessão - formulei apelo ao
Ministério Público Federal da Bahia, bem assim ao
Judiciário, para agilizarem o andamento da ação pe
nai para punir quem fosse encontrado em culpa no
rombo do Banco Econômico. V. Ex.a o sabe, na Ba
hia existe muita política, políticos mandam no Poder
Judiciário, no Ministério Público; é muita influência.

O Poder Judiciário é objeto de cobrança e exi
gência da sociedade brasileira. O Poder Judiciário
não se exime da responsabilidade que lhe cabe nes
sa conjuntura. Apenas se recusa, com argumentos e
fatos, a ser apontado como único e maior causador
das deformações e deficiências do Poder Público.

Mas como disse o Ministro Hélio Mosimann, do
STJ: -Há perigo à vista. Só não vê quem não quer.
Há risco concreto de termos, em futuro próximo, juízes
apáticos e desinteressados. até mesmo corruptos-o

Em meio a essas inquietantes preocupações,
urge que se proclame aqui a boa performance da
Justiça Federal, que pelo desempenho de seus pro
bos, cultos e zelosos Magistrados e de seus diligen
tes e dedicados funcionários tem, realmente, cumpri
do o seu mister constitucional, mesmo na Bahia,
onde a política domina o Estado.

Em meio aos graves desafios dos dias de hoje,
é oportuno, também, que se saliente aqui o papel do
Ministério Público Federal em benefício da socieda
de. Considerando que o nosso Direito consagra o
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princípio da jurisdição provocada, oMinistério Públi- República para que o destitua da Subsecretaria de
co Federal surge e se apresenta como um caminho Saúde.
de esperança e de justiça para toda a sociedade. Sr. Presidente, não falo pelo Exército, mas por

Sr. Presidente, compete ao Judiciário assegu- alguns companheiros de Arma, muitos na ativa e al-
rar o clima de ordem em todas as gamas do relacio- guns oficiais-generais até. Nós nos orgulhamos do
namento coletivo. passado militar e médico do General Fayad e conde-

A conduta dos Magistrados, que se entregam namos esse fato.
ao sacrifício de serem julgadores, há de ser, antes Sr. Presidente, execra-se um Oficial-General
de tudo e acima de tudo, uma conduta essencial- Médico do Exército brasileiro por ter sido acusado de
mente ética, fora da qual estará comprometida a se- participar de sessão de tortura, por outro lado, glorifi-
renidade de fazer justiça a quem suplica. Que o ca-se, por exemplo, o Deputado Fernando Gabeira,
Criador ilumine os Magistrados nessa travessia em que foi um seqüestrador - inclusive, por ocasião de
busca da realização da justiça. um seqüestro, um agente da Polícia Federal foi as-

Sr. Presidente, V. Ex.a, tenho certeza, também sassinado com um tiro na nuca, desferido pelo Capi-
subscreve a parte em que nos referimos ao Poder tão Carlos Lamarca - e é idolatrado, ;dolo nacional.
Judiciário. Nada pessoal contra o Deputado Fernando Gabeira.

Era o que tinha a dizer. Mas são dois exemplos vivos de como entidades
O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem que defendem direitos humanos de bandidos se por-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, meus companhei- tam neste momento. Por isso, nossa Comissão, no
ros, acho que todos já estamos cansados de' ataques meu entender, tem perdido, e muito, sua credibilidade.
gratuitos à instituição Forças Armadas por parte de Sr. Presidente, para concluir, no tempo que
desocupados, que se dizem defensores dos direitos ainda me resta, assisti hoje na TV Globo, não per-
humanos. plexo, à possibilidade de o mega, ou melhor, "gigapi-

O Exército tem-se portado, ao longo dos últi- careta- José Serra assumir futuramente o Ministério
mos anos, como exemplo no respeito às leis e cum- da Defesa.
primento delas, sendo inclusive um dos suportes - Está mais do que claro que esse Ministério,
ou até, sem querer exagerar, o mais importante deles além da pressão externa norte-americana para sua
- do regime democrático que vivemos atualmente. criação, está nascendo não por uma necessidade

Meu protesto, Sr. Presidente, é contra o Iincha- militar, mas politiqueira de Fernando Henrique Car-
mento moral do General-de-Brigada Ricardo Fayad doso. É outro protesto que faço aqui.
Agnese, agora proporcionado por essas instituições Como ainda tenho tempo, existe outro -mega-
que dizem defender os direitos humanos. picareta- chamado D. Paulo Evaristo Ams, que teve

O então Coronel Fayad foi promovido a general a cara-de-pau de publicar carta aos leitores do jornal
no dia 31 de março de 1994, data que relembro com Folha de S.Paulo de ontem, assinada por mais 155
muito orgulho por ser o dia da revolução democráti- desocupados como ele, criticando minha possível
ca de 31 de março de 1964. Em maio de 1994, o eleição para a Presidência da Comissão de Direitos
Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Humanos. E apela a Fernando Henrique Cardoso
Janeiro, sob a alegação de que ele teria participado para que tome as providências legais a fim de que
de torturas junto à Polícia do Exército naquele Esta- eu não assuma a presidência daquela importante
do, acabou cassando seu registro de médico, ato Comissão, que defende os direitos humanos de va-
confirmado posteriormente pelo Conselho Federal gabundos, D. Paulo Evaristo Ams, que parece que
de Medicina. t~m as chaves da porta do céu. Na verdade, as cha-

Em março de 1996, o General Fayad, através ves que ele tem na cintura são da porta do inferno.
de ação junto à Justiça Federal, conseguiu a anula- Então, esse D. Paulo Evaristo Arns deve recolher-
ção da cassação - no meu entender, seus direitos se a sua insignificância, ao seu trabalho demagogo...
de médico foram restabelecidos. Mas, ao arrepio O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Conclua,
dessa decisão judicial, o Conselho Regional de Me- nobre Deputado.
dicina do Estado do Rio de Janeiro o mantém como O SR. JAIR BOLSONARO - Sr. Presidente,
médico com registro cassado, o que é lamentável. obrigado pelo nobre. Fico muito gratificado com esse

Esses segmentos sociais, então, já condena- tratamento de V. Ex.a

ram o General Fayad, deram o caso por encerrado e Como ia dizendo, ele deve deixar que o Con-
pressionam de todas as maneiras o Presidente da gresso Nacional e o ,Poder Executivo cuidem de
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suas obrigações, e ele que continue fazendo sua de
magogia, que lhe é peculiar e que, no meu entender,
não leva ninguém à salvação. Muito pelo contrário.

Era o que tinha a dizer.

(Texto escoimado de expressões anti-regimen
tais, conforme art. 17, inciso V, alínea b, do Regi
mento Intemo da Oâmara dos Deputados.)

O SR. ALCIDES MODESTO (BlocolPT - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, inicialmente, manifesto-me dizendo
que tenho o maior respeito pelo Cardeal citado pelo
orador que me antecedeu na tribuna, uma vez que
S. Ema. não é um simples demagogo, mas um ho
mem que tem história neste País, na defesa dos di
reitos humanos, na anistia por aqueles que certa
mente foram apoiados por essas mesmas forças di
tatoriais que chamam os que defendem os direitos
humanos de demagogos.

Na minha opinião, no dia em que acabar na hu
manidade a indignação contra o autoritarismo, na
defesa dos valores básicos do homem, da liberdade
e da sua dignidade, não teremos mais o que fazer
neste mundo senão esperar que desapareça.

Portanto, sou solidário a D. Paulo Evaristo
Arns, a quem respeito profundamente, rendendo-lhe
minha homenagem. Tenho por S. Ema. um senti
mento de reconhecimento do papel que desempe
nhou nos momentos difíceis da nossa Pátria.

Sr. Presidente, registro também que ontem to
mou posse a nova Diretoria da Associação Brasileira
de Reforma Agrária - ABRA, fundada em 1967. Já
são, assim, trinta anos de fundação dessa entidade
que tem grande papel no aprofundamento da busca
de solução aos problemas fundiários deste País e à
estrutura injusta e desigual que concentra terra na
mão de poucos e deixa a maioria sem a possibilida
de de se transformar num agente produtor de alimen
tos e de fartura para a felicidade geral dos brasileiros.

Rendo minha homenagem aos novos direto
res, ao Presidente, Horácio Martins Carvalho, ao
Vice-Presidente, Gerson Luiz Mendes Teixeira, e
demais membros, como o companheiro Rolf Hack
bart, assessor da bancada do Partido dos Traba
lhadores. Prestando também grande serviço à po
lítica agrária e agrícola do Brasil, na nossa asses
soria, que possa também dar sua grande contribui
ção à Associação Brasileira de Reforma Agrária,
que retoma seus trabalhos sob a direção desses
novos titulares.

Rendo minhas homenagens a essa nova Dire
toria, bem como a essa entidade.

Já em 1981, quando lutávamos pelo reassenta
mento dos trabalhadores atingidos pela Barragem de
Itaparica, precisamos de um técnico para fazer le
vantamento de solos, no nordeste da Bahia. Imedia
tamente tivemos o apoio técnico da ABRA, por inter
médio do Dr. Bernardo, que foi pessoalmente fazer o
levantamento de amostragem de solo como alterna
tivas para os futuros reassentamentos dos trabalha
dores atingidos pela Barragem de Itaparica.

Fica, portanto, também minha gratidão à
ABRA, no momento em que essa associação foi
bastante importante na luta dos trabalhadores rurais
de Itaparica.

E foi nesse sentido, interligando essa luta já de
quase vinte anos, que estivemos, semana passada,
também em Paulo Afonso participando do acampa
mento de mais de três mil trabalhadores originários
das agrovilas, para onde eles foram deslocados em
decorrência do enchimento da Barragem de Itapari
ca e aguardam que o Governo Federal conclua os
projetos de irrigação. Participamos dos últimos dias
daquele acampamento e tivemos oportunidade de
cooperar com as negociações entre a CHESF e as
lideranças do Pólo Sindical dos Trabalhadores Ru
rais do Submédio São Francisco. Ao final, as nego
ciações foram também, no âmbito federal, com o
GERPI - Grupo Executivo para a Conclusão do
Reassentamento de Itaparica -, que tem ligação di
reta com o Presidente da República por intermédio
da Câmara de Infra-estrutura, que funciona no Gabi
nete Civil da Presidência da República.

Espero que o GERPI, através da CHESF, com
prometido na negociação e em se reunir até o dia 30
de março com os trabalhadores rurais de Itaparica,
confirme a data exata da realização dessa reunião
extremamente importante, para dar continuidade às
negociações da pauta que os trabalhadores apre
sentaram ao Governo Federal, reconhecidamente
muito importante para servir de documento básico
na mesa das negociações.

Espero, portanto, a conclusão dessas negocia
ções, para dar continuidade aos projetos de irrigação
dos assentados da Barragem de Itaparica.

Sr. Presidente, peço a V. Ex.aa transcrição nos
Anais desta Casa de manifesto dos trabalhadores
rurais de Itaparica, acampados em Paulo Afonso, de
11 a 14 de março de 1998, no Dia Mundial dos Atin
gidos por Barragens. Com chave de ouro, os traba
lhadores rurais comemoraram esse dia, na grande
luta vitoriosa daqueles atingidos de Itaparica, no
acampamento da CHESF.
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MANIFESTO A QUE SE REFERE O ORA- Para nós, a continuidade das neg~c~a!ões

DOR' terão curso prioritariamente com a defmlçao e
. inicio das obras dos projetos em estudo, com a

Manifesto dos Trabalhadores Rurais de readaptação dos projetos em construção e a ga-
Itaparica, Acampados em Paulo Afonso, de rantia de viabilidade econômica dos projetos em
11 a 14 de Março de 1998, no Dia Mundial produção.

dos Atingidos por Ba"agens. O Brasil e o Mundo viram que a CHESF, em
Os mais de 3.000 trabalhadores e trabalhado- seus 50 anos, não pode mostrar apenas a gran-

ras rurais, jovens, adultos e idosos, agricultores fa- deza de sua obra energética, construída pelos
miliares reassentados de Itaparica, acampàdos em seus valorosos empregados, mas também por
Paulo Affonso (BA) desde o dia 11 de março, repre- força de nosso acampamento, viu que os proble-
sentados por seus Sindicatos, Cooperativas, coorde- mas sociais decorrentes da construção da Barra-
nados pelo Sindical dos Trabalhadores Rurais do' gem de Itaparica, passados mais de 10 anos,
Submedio São Francisco resolvem nesta data sus- não foram solucionados.
pender sua manifestação uma vez que consideram Para todos os atingidos por barragens, o Projeto
reabertas as negociações para conclusão do reas- Caraíbas passa a chamar-se Projeto Fulgêncio, em
sentamento. homenagem ao companheiro assassinado em plena

Mostramos ao Brasil e ao Mundo que continua- luta pela concretização do reassentamento. O Me-
mos unidos e fortalecidos em tomo de nossas enti- morial Fulgêncio, iniciado neste acampamento será
dades sob a coordenação do Polo Sindic,aI1 nosso legí- permanente e testemunha da luta de todos os traba-
timo representante no processo de negociação com os Ihadores atingidos pela Barragem de Itaparica.
órgãos do Governo Federal, Estadual ou Municipal. Neste Dia Mundial dos Atingidos por Barragens

A vinda do Governo Federal, através da reafirmamos a continuidade de nossa luta e a solida-
CHESF - Cia. Hidro Elétrica do São Francisco, para riedade com todos os injustiçados nas suas lutas
reunião durante sete horas no dia de ontem, reafir- pela terra.
ma que o interlocutor dos atingidos pela barragem Os mais de 3.000 trabalhadores e trabalhado-
de Itaparica é o Polo Sindical e seus Sindicatos. ras, jovens, adultos e idosos acampados, a partir

Nosso acampamento buscava exigir do Gover- desta data, estarão em permanente prontidão acom-
no a destinação de verbas específicas para a reali- panhando as negociações com o Governo Federal, o
zação de todo o reassentamento. Quando. já ~ca~- GERPI bem como a aprovação da complementação
pados, recebemos a notícia de que no pnmelro dia orçam~ntária para Itaparica pelo Congresso Nacio-
de nossa manifestação a Presidência da República nal. Enquanto não defino cada ponto do documento
enviou Projeto de Lei ao Congresso Nacional com reivindicatório e suas conseqüências, permanecere-
pedido de suplementação de verba para concretiza- mos mobilizados.
ção final do Projeto Itaparica. Estamos certos que, Esta mobilização não teria sucesso sem o
diante das responsabilidades assumidas pelo Gover- apoio e solidariedade de entidades sindicais e de or-
no Federal diante dos trabalhadores e do Banco ganizações não-governamentais, bem como ?-:Par-
Mundial, por força de denúncia do Polo Sindical ao lamentares, a quem manifestamos nossa gratldao.
Painel de Inspeção, a suplementação será aprova- A solidariedade da sociedade civil de Paulo
da. Cobramos, ainda, a rápida aprovação da verba Afonso, cidade onde acampamos, é estímulo e cer-
pelo Congresso Nacional, dinheiro esse necessário teza da justiça da nossa luta.
para que os projetos se tomem realidade. UNIDOS MOBILIZADOS E FORTALECIDOS,

A Presidência da República, através de decreto vin- PERMANECEMOS EM LUTA ATÉ A CONCRETI-
cuIou todas as ações relacionadas ao projeto de reassen- ZAÇÃO TOTAL E FINAL DO REASSENTAMENTO
tarnento de Itaparica, através do Grupo Executivo para a DE ITAPARICA.
Conclusão do Reassentamento de Itaparica- GERPI, atri- ÁGUAS PARA A VIDA _ NÃO PARA A MORTE.
buindo à CHESF o papel de órgão executor. FULGÊNCIO PRESENTE _ NA LUTA DA GENTE!

Suspendemos o acampamento com reunião
assegurada entre o Polo Sindical, o Ministério de ~i- Durante o discurso do Sr. Alcides Mo-
nas e Energia, o GERPI e a CHESF para a negocla- desta, o Sr. Nelson Trad, 2Q Secretário, dei-
ção em tomo das propostas do Po.lo Sindical c?l~a- xa a cadeira da presidência, que é ocupada
das no ofício entregue a essas entidades no pnmelro pelo Sr. Marçal Filho, § 2$1 do artigo 18 do
dia de nossa manifestação. Regimento Interno.
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O SR. JOSÉ MACHADO - Sr. Presidente, pela das contra D. Paulo Evaristo Ams e outras personali-
ordem. dades. Essas expressões utilizadas pelo Deputado

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem Jair Bolsonaro acirram os ânimos, estimulam o sec-
V. Exa. a palavra. tarismo e são um revanchismo às avessas, o que é

O SR. JOSÉ MACHADO (BlocolPT - SP. Pela inaceitável.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Portanto, Sr. Presidente, creio que a Mesa
pedi a palavra pela ordem, porque estava em meu pode ordenar a supressão dessas expressões, que,
"gabinete quando ouvi, estupefato, o discurso do no meu modo de entender, não estão à altura do de-
Deputado Jair Bolsonaro. Entendi que o pronuncia- bate político e ideológico sobre uma questão tão
mento de S. Exa. deveria ser retirado das notas ta- sensível quanto a dos direitos humanos.
quigráficas pela maneira deselegante e desairosa Este é o meu adendo à manifestação de meu
com que S. Exa. se refere especialmente às entida- colega de bancada, Deputado José Machado, com
des de direitos humanos no Brasil, chamando de quem me solidarizo, Sr. Presidente.
·vagabundo· o Cardeal Arcebispo de São Paulo, D. O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Em res·
Paulo Evaristo Ams. posta aos Deputados José Machado e José Genoí-

Como paulista, brasileiro, defensor dos direitos no, informo que no momento em que o Deputado
humanos e respeitador de uma das personalidades Jair Bolsonaro se manifestou estava presidindo a
mais bonitas, mais ricas e mais importantes do nos- sessão o I)eputado Nelson Trad, membro da Mesa.
so País, não posso aceitar, em hipótese alguma, que S. Exa. já determinou que as notas taquigráfi-
um Deputado desta Casa se refira dessa maneira a cas sejam encaminhadas à Mesa, para análise das
uma personalidade como D. Paulo Evaristo Ams. providências cabíveis.

Consultarei a Assessoria Jurídica da Bancada O SR. JOSÉ MACHADO - Agradeço a V. Exa.
do Partido dos Trabalhadores e os meus colegas de a resposta às nossas questões de ordem. A Presi-
bancada sobre a possibilidade de entrar com algum dência tomou a decisão correta, conforme a nossa
tipo de ação judicial contra o Deputado Jair Bolsona- expectativa, ou seja, nessas situações, adotar atitu·
ro, porque a maneira como S. Exa. se referiu às enti- des tão dignas como a que acaba de adotar.
dades de Direitos Humanos, ofendendo o Cardeal, Muito obrigado.
desonra esta Casa. O SR. JOSÉ GENOfNO - Sr. Presidente, tam-

Portanto, quero deixar registrado o meu mais bém agradeço a postura correta tomada pela Presi-
veemente protesto contra a forma como o Deputado dência.
Jair Bolsonaro se referiu a D. Paulo Evaristo Ams e, O SR. PRESIDENTE (Deputado Marçal Filho)
ao mesmo tempo, solidarizar-me com S. Ema. por - Com a palavra o Deputado João Coser.
tudo ,o que já fez.p~r este País, pel~ s~a defesa in- O SR. JOÃO COSER (BlocolPT - ES. Sem re-
transigente.dos DIreitos Humanos, principalmente na visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
época da ditadura. putados, inicialmente, quero também registrar minha

Como ex-preso político e brasileiro, tenho a indignação e meu repúdio ao depoimento do Deputado
obrigação de defender D. Paulo Evaristo Ams, e Jair Bolsonaro, proferido nesta manhã, atingindo de
quero repudiar esse discurso pronunciado pelo forma profunda não só um cidadão decente, como
Deputado Jair BoIsonaro que não dignifica o Parlamento D. Paulo Evaristo Ams, mas também a Igreja Católica
brasileiro. e o cidadão brasileiro.

Era o que tinha a diz~r, Sr. Presidente. Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
O SR. JOSÉ GENOINO - Sr. Presidente, peço minha presença hoje nesta tribuna se dá em função

a palavra pela ordem. do acontecido no Estado do Espírito Santo. Lamen-
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. tavelmente, o Ministério da Justiça, de forma autori-

Exa. a palavra. tária e arbitrária, determinou que a Polícia Federal fi-
O SR. JOSÉ GENOfNO (BlocolPT - SP. Pela zesse uma intervenção no processo de autodemar-

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, as- cação que vem sendo feito no Estado do Espírito
socio-me aos termos da manifestação de meu Líder Santo pela Sociedade Indígena Tupiniquins e Guara-
de bancada, Deputado José Machado, e, na forma nis. Os índios fizeram a autodemarcação de 13 mil e
de questão de ordem, solicito a V. Exa. que, regi- 571 hectares, a partir de dados técnicos da própria
mentalmente, mande retirar das notas taquigráficas Funai, os quais esperávamos que o Ministro da Jus-
as expressões -Vagabundo" e "megapicareta", usa- tiça determinasse a autorização. Lamentavelmente,



Durante o discurso do Sr. João Coser,
o Sr. Marçal Filho, § 29 do artigo 18 do Regi
mento Interno, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. José Maurício,
1Q Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Com a
palavra o Sr. Deputado Marçal Filho.

O SR. MARÇAL FILHO (PSDB - MS. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, assomo à tribuna nesta
data para registrar aniversários de emancipação po
lítico-administrativa de alguns Municípios importan
tes do meu Estado, Mato Grosso do Sul.

Antônio João comemorou ontem, dia 18 de
março, seus 34 anos.

Guia Lopes da Laguna está completando hoje,
dia 19, 60 anos de emancipação.

Ribas do Rio Pardo também testeja hoje seu
540 aniversário. A administração municipal, através
do seu eficiente Prefeito, José Domingues Ramos,
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atendendo a um pedido da empresa, o Governo Fe- propriedade. No entanto, o Presidente da República,
deral autorizou a demarcação de apenas 2 mil e 500 lamentavelmente, foi ao Jornal Nacional dizer que os
e poucos hectares. Isso levou os índios a tomarem a trabalhadores que estão acampados no Ministério da
iniciativa de fazer a autodemarcação. Fazenda e nos Estados são demagogos, que não

Sabemos que a Igreja Católica e outras igrejas estão querendo terra. Ontem, tive o desprazer de
têm ações missionárias no mundo inteiro. No Estado ouvir isso do Presidente da República em uma sole-
do Espírito Santo temos um missionário ligado à nidade que a Rede Globo transmitiu.
Igreja Católica que atua no CIMI- Conselho Indige- O Ministro Raul Jungmann, que seria o Ministro
nista Missionário, Sr. Winfridus Overbeek, um cida- encarregado da reforma agrária, prestou um lamen-
dão holandês que desenvolve um trabalho junto aos tável depoimento, dizendo que qualquer servidor pú-
índios no Estado do Espírito Santo. Mas o Governo, blico que negociar com pessoas que estejam fazen-
no afã de ficar ao lado da multinacional Aracruz Ce- do alguma mobilização ou ocupação de prédio públi-
lulose, fez a intervenção e, ontem, às 5h da manhã, co não só perderá a terra que possui, mas também
mandou prender, por policiais disfarçados, esse ci- será impedido de ter acesso à terra. Realmente, o
dadão que se encontrava numa padaria comprando autoritarismo começa a tomar conta do Brasil, ainda
pão. Foi prestado depoimento, e o Delegado da Polí- antes da eleição do Presidente Fernando Henrique
cia Federal solicitou que em oito dias o Sr. Winfridus Cardoso.
deixasse o País, correndo o risco de deportação, Sr. Presidente, é lamentável que o Governo
caso não o fizesse por iniciativa própria. Fernando Henrique Cardoso esteja tomando esse

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trata.. caminho que aprofunda muito mais, além das conse-
se de um missionário que está no Brasil contribuindo qüências econômicas, o autoritarismo que se instala
com o crescimento da nossa sociedade e, particular- no Brasil, intervindo no movimento social, não permi-
mente, com os índios do Município de Aracruz. tindo que a sociedade se organize para defender

O desejo de beneficiar a empresa fez com que seus direitos e também inibindo as organizações que
o Governo Federal, através do Ministério da Justiça, vão para as ~?s prot~star, como é o caso dos pe-
tomasse essa atitude de pedir a expulsão desse ci- quenos e medlos agncultores e dos trabalhadores
dadão holandês que presta um grande serviço à Na- rurais sem terra.
ção. Quando as empresas brasileiras contratam em- Fica aqui a nossa solidariedade aos índios e
presas multinacionais para fazer sua propaganda e aos produtores do Brasil, particularmente esses que
oprimir o povo brasileiro, nessas condições, as por- se organizam para obter recursos do Tesouro Nacio-
tas estão abertas. Quando vem um cidadão de boa nal e condições de ,trabalho e de produção em nosso
índole, encaminhado pelos organismos das igrejas, Brasil.
no nosso caso, a Igreja Católica, prestar um se.rviço
à sociedade e aos menos favorecidos, o Governo
atua no sentido contrário. É de lamentar.'

E houve mais: por ordem do Ministério da Jus-
tiça, a Polícia Federal retirou todos os apoiadores
daquele movimento. Primeiro, os trabalhadores do
Movimento dos Sem-Terra, que estavam lá apenas
em solidariedade. Depois, proibiu o acesso de todas
as pessoas àquela área, inclusive Parlamentares do
Partido dos Trabalhadores, o Deputado José Baioco,
que acompanhava a Presidente do Partido, lrene Lopes.

Sr. Presidente, nesse mesmo dia em que o Go
verno Federal toma essa atitude, estamos vendo
pelo Brasil inteiro o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra, dos pequenos agricultores, mani
festando-se, fazendo ocupação dos prédios públicos
da Secretaria do Ministério da Fazenda em vários
Estados, exigindo que o Governo Federal cumpra o
compromisso de aumentar os recursos para a refor
ma agrária e para o desenvolvimento da pequena
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popular "Zé Cabe10M, preparou extensa programação dengue ou o descalabro das redes de hospi-
alusiva aos 54 anos de Ribas do Rio Pardo. tais públicos nas grandes cidades é querer

Quero manifestar, neste momento, minhas fazer a patuléia de boba. É um homem edu-
congratulações aos habitantes de todos os Municí- cado...
pios sul-mato-grossenses aniversariantes deste mês E agora vem ·a frase importante:
de março. ...Cumpre as ordens que recebe sem

O SR. PADRE ROQUE (Bloco/PT - PRo Sem sair reclamando pelos restaurantes de Bra-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. sília. Se fizesse isso, poderia mostrar como
Parlamentares, neste instante quero lastimar o pro- os interesses da coligação PFL - PSDB im-
nunciamento feito pelo Deputado Jair Bolsonaro. pedem que a máquina do ministério funcione
Esse caso do Deputado Jair Bolsonaro resolve-se e asseguram a permanência de parentes de
muito mais no hospital psiquiátrico do que nos am- parlamentares em posições que fazem fortu-
bientes desta Casa ou sequer num Tribunal do Júri. nas políticas e financeiras...
Acho que o homem está simplesmente querendo ga- Conclui Elio Gaspari, e esta é a frase mais
nhar os votos da ultradireita do Estado do Rio de Ja- dura, a parte mais dura:
neiro. Provavelmente está muito mal nas pesquisas ...0 dinheiro que se ganhava na venda
eleitorais e, por isso, precisa polemizar com quem de vacinas ao governo embute histórias ca-
ele não tem a mínima condição de polemizar, como pazes de fazer corar o deputado Sérgio
o Cardeal D. Paulo Evaristo Arns e os movimentos Naya.
de direitos humanos.

Sr. Presidente, estes Deputados do PFL e do
Mas, Sr. Presidente, gostaria de falar rapida- PSDB, que aqui vêm proclamar honra, moralidade, o

mente sobre outro problema. Está acontecendo nes- dia inteiro, são acusados por este Brasil afora. E te-
te País um movimento muito grande. Milhares de tra- mos hoje a revelação do caso do pianista.
balhadores rurais, trabalhadores já assentados, os
antigos sem-terra, agora estão pelo Brasil reívindi- Quero dizer, Sr. Presidente, que isto nos es-
cando um pouco de tratamento condigno. Ontem, panta. Espanta-nos que um Governo como o de
Sr. Presidente, tive a idéia de confrontar o que o Go- FHC não tome medidas drásticas contra gente que
vemo Federal concedeu à bancada ruralista, à so- publica coisas e diz coisas como esta.
ciedade rural brasileira, e o que ele concedeu, nes- Ou perdeu o resto de dignidade que ainda ti-
tes últimos três anos, aos pequenos agricultores, às nha ou há de fazer alguma coisa.
milhares de famílias que estão teimando em não Sr. Presidente, ao andar pelos grotões deste
morrer na miséria nas periferias das cidades. E, es- País, principalmente do meu Estado, admiro-me de
tarrecido, Sr. Presidente, vi que a diferença alcança ver como doenças endêmicas retomam e como, in-
mais de uma dezena de bilhões de reais. Estamos felizmente, não há recursos para a saúde pública.
concluindo o levantamento completo e, Sr. Presiden- No domingo passado, a Folha de S.Paulo narrou
te, amanhã ou depois faremos a denúncia à Nação em três ou quatro páginas descalabros da saúde
brasileira. pelo País afora. Se isso é verdade, o Governo per-

Mas o que efetivamente me traz à tribuna, Sr. deu completamente a sua dignidade e a sua moral;
Presidente, é o desejo de tecer alguns comentários se não, quem escreve tais coisas tem de ir para a
sobre artigo aparecido ontem na imprensa nacional cadeia.
- e em diversos jornais eu li sobre o assunto -, de Exijo que esta Casa tome medidas a respeito.
Elio Gaspari, sob o título: MA fritura é da Saúde. O O PSDB e o PFL precisam limpar a sua honra, não
ministro é tempero." com sangue, mas com verdade, com contraposição

Sr. Presidente, honestamente, ou este homem a essas afirmações. Nosso querido Ministro Carlos
vai para a cadeia, ou este Governo está desmorali- Albuquerque, meu adversário político, mas de cuja
zado. Ele diz coisas que simplesmente nos deixam honradez e dignidade tenho absoluta convicção, não
espantados. pode ser fritado como está sendo por este Governo.

Diz a matéria: Falam dele o que não devem, e ele paga por ser dis-
Albuquerque dificilmente entrará para a creto, honesto, apenas Ministro de um Presidente

galeria dos melhores ministros da Saúde, que é o verdadeiro dono do cargo.
mas atribuir-lhe responsabilidade em des- Sr. Presidente, é preciso que essas coisas
graças como a expansão da epidemia de acabem.
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o SR. LUCIANO ZICA (Bloco/PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a cidade de Campinas, no Estado de
São Paulo, ostentou durante muitos anos o título de
uma das cidades mais ricas e figurou entre as quatro
cidades brasileiras com melhor qualidade de vida.

No entanto, o jornal O Estado de S. Paulo, em
sua edição do dia 15, publicou pesquisa realizada
pelo Centro de Estudos do Terceiro Setor, da Funda
ção Getúlio Vargas, que revela uma cidade de Cam
pinas miserável, abandonada e vítima da falta de po
líticas sociais por parte do Governo Federal. Senão
vejamos: essa pesquisa revela que 7,9% da popula
ção de Campinas vive hoje abaixo da linha de pobre
za, com uma renda familiar mensal inferior a 43
reais; revela essa mesma pesquisa que 26% das fa
mílias da periferia são consideradas muito pobres,
também com uma renda abaixo dos 43,02 reais por
mês. E 49% das famílias são classificadas como po
bres, com renda mensal de 109 reais, numa cidade
de custo de vida extremamente elevado.

É interessante analisarmos essa pesquisa, que
ao mesmo tempo revela outro dado: apenas 25% da
população da cidade de Campinas têm renda fami
liar superior a 301 ,06 reais por mês.

Uma cidade que se qualificou ao longo dos
anos, com a consolidação de um parque industrial
de alta tecnologia no setor petroquímico, na informá
tica, nas telecomunicações, e que tem três universi
dades - a Unicamp, a PUC e a UNIP, centros de re
ferência no País -, é hoje vítima da guerra fiscal e
da falta de políticas nacionais de desenvolvimento
industrial. As grandes indústrias instaladas na cidade
de Campinas migraram para outros Estados ou até
para outros países.

É importante o que a mesma pesquisa revela:
o problema decorre da forte migração de Minas Ge
rais, do Paraná, do Nordeste. Apenas 6% daqueles
que vivem na miséria são, de fato, oriundos daquela
cidade. Que a migração é muito forte, é um fato. Eu
também migrei para Campinas em 1971, provenien
te do Estado de Minas Gerais, em busca de empre
go no parque petroleiro que ali se instalava.

Entretanto, no momento em que é divulgada
pesquisa como essa, o Governo Fernando Henrique
Cardoso sequer concede audiência aos trabalhado
res sem terra e aos pequenos produtores rurais,
para discutir o crédito agrícola e a elaboração de
projeto capaz de conter a migração, por meio do de
senvolvimento da qualidade de vida no campo.

Se levarmos em consideração a forma como o
Governo tem tratado os pequenos agricultores e pro-

dutores rurais e a reforma agrária, a perspectiva que
se desenha é de profundo agravamento dos proble
mas do setor.

A cidade de Campinas, em condições avança
das de tecnologia, que atingiu importante patamar
em termos de qualidade de vida, é uma demonstra
ção dessa irresponsabilidade, pois sofre com a de
cadência brutal na política de moradia, educação e
saúde.

E agora, Sr. Presidente, irresponsavelmente o
Governo leva a Petrobrás a assinar contrato com a
Odebrecht, para a construção de um pólo petroquí
mico. Um documento real para um pólo virtual, indu
zindo, por intermédio da imprensa, a expectativa de
que gerará 70 mil empregos naquela cidade. O Go
verno, usando contrato real para um negócio virtual
com a Odebrecht, divulgou uma grande mentira na
região de Campinas, que aliás foi denunciada pelo
jornal Folha de S.Paulo na edição regional. A Ode
brecht anunciou que, com a construção do pólo pe
troquímico de Paulínia, seriam gerados 70 mil em
pregos. A primeira unidade desse virtual pólo será
construída em 2002 e vai gerar trezentos empregos;
a segunda, em 2005. Em virtude da mentira veicula
da pelo Governo Fernando Henrique Cardoso e pelo
Grupo Odebrecht, 3 mil famílias engrossam a fileira
dos miseráveis, morando embaixo das pontes, para
trabalhar num pólo cuja pequena unidade será cons
truída em 2002.

Portanto, registramos essa importante pesquisa
e a preocupação com a irresponsabilidade do
Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FERNANDO FERRO (Bloco/PT - PE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, durante esta semana trabalha
dores sem terra, pequenos agricultores e trabalhado
res atingidos por quedas de barragens se mobiliza
ram para reivindicar a liberação de recursos por par
te do Governo Federal, na tentativa de superar o difí
cil momento que vivem.

Enquanto trabalhadores se mobilizam e usam
seus instrumentos de pressão para cobrar o reco
nhecimento do Governo e a reabertura de negocia
ção, vem a público o Ministro da Reforma Agrária,
Raul Jungmann, para dizer de forma cínica e desres
peitosa que estão prejudicando a campanha de Lula,
tentando dar uma conotação política a esses movi
mentos.

O Ministro Raul Jungmann, um deslumbrado
que não conseguiu terminar seu curso superior, é
um conterrâneo que sempre viveu à beira das me-
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sas dos poderosos e conseguiu cargos. Tem muita
competência para bajular os poderosos e conseguir
cargos. Nesse aspecto, repito, tem muita competên
cia. Agora, não podemos admitir que S. Exa. des
qualifique a luta de trabalhadores rurais, que tentam
desesperadamente obter espaço nas negociações,
quando sabemos que a grande agressão praticada
por eles é ocupar espaços públicos, diferentemente
de latifundiários e fazendeiros que arrombam os co
fres públicos com a conivência deste Governo, e cor
riqueiramente são beneficiados com perdão de dívi
das, com negociações profundamente lesivas ao in
teresse público, contra os quais não vimos esse
Ministro se manifestar.

Evidentemente os trabalhadores sem terra não
têm dinheiro para contribuir para a campanha políti
ca da patota do Ministro Raul Jungmann. Pelo con
trário, ocupam terras públicas para tentar negociar.
É nesse aspecto que estamos tentando abrir canal
de negociação.:O Governo recebe Sérgio Naya, os
corruptos, os trambiqueiros, mantém suas portas
abertas para todo tipo de picaretas e de canalhas,
mas não quer negociar com trabalhadores, peque
nos agricultores e reassentados. Não tem moral,
portanto, para fazer críticas aos trabalhadores sem
terra.

Sr. Presidente, apoiamos a iniciativa dos traba
lhadores sem terra. Não vejo outro caminho para se
rem reconhecidos, senão utilizarem esses instru
mentos, uma vez que não lhes é dado espaço nas
negociações. Enquanto reivindicam um rebate de
50% nas dívidas, o Ministro Raul Jungmann escan
dalosamente propõe aos usineiros de Pernambuco
um rebate de 90% nas suas dívidas. E anuncia que
os trabalhadores sem terra estão provocando trans
tornos, estão politizando.

Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não pode
mos engolir essa demagogia e esse cinismo de S.
Exa., que vem a público fazer a sua campanha políti
ca, querendo criminalizar o Movimento dos Traba
lhadores Rurais Sem Terra, os movimentos sociais
que lutam pelo direito de ser reconhecidos e fazer
parte da negociação que este País precisa, para in
corporar todos os seus cidadãos.

Por isso é que estamos aqui, Sr. Presidente,
para participar das negociações com o Ministro Pe
dro Malan. Mas para apresentar essas questões é
preciso que se dê minimamente condições de trata
mento aos trabalhadores sem terra, aos pequenos
agricultores, aos atingidos por barragens, a todos
aqueles que, hoje, estão tentando negociar.

Enquanto isso, o Governo trata, de forma es
candalosamente privilegiada, os latifundiários, usi
neiros falidos, quebrados, incompetentes, useiros e
vezeiros que tiram o dinheiro público em proveito
próprio há séculos, neste País, e que são tranqüila
mente recebidos nos tapetes do Palácio do Planalto.

Somos, portanto, solidários a essa luta dos tra
balhadores sem terra, homens do campo, e entende
mos que é esse o caminho. Não estão fazendo nada
mais, nada menos do que exigir seu direito de cida
dãos e de serem recebidos e de negociarem a afli
ção por que passa a pequena agricultura, que está
sendo destruída por uma política irresponsável que
desconsidera suas reivindicações e seus direitos.

É com esse sentimento que estamos acompa
nhando essa audiência pública. Rogamos aos de
mais pares desta Casa para que se somem nessa
luta em defesa da pequena agricultora brasileira,
que "hoje está sendo marginalizada e penalizada de
forma perversa ao lhe ser negado o crédito, a assis
tência técnica, o reconhecimento público e as míni
mas condições; ao ser negada uma audiência para
discutir a situação de penúria por que passam esses
pequenos agricultores, que, gradativamente, estão
sendo levados à condição de sem terra por verem
suas propriedades, seus pequenos recursos serem
tomados por bancos, por instituições financeiras que
não negociam com a mesma generosidade com que
negociam com os latifundiários deste País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA (Bloco/PDT 

AP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Depu
tado José Maurício, Sras. e Srs. Deputados, a exem
plo de outros Parlamentares que me antecederam,
quero também repudiar as expre'5sões usadas aqui
pelo Deputado Jair Bolsonaro em relação a D. Paulo
Evaristo Ams.

Quero hoje me reportar a um problema do meu
Estado, muito em particular do Município de Serra
do Navio, que ficou conhecido nacional e intemacio
nalmente pela sua grande jazida de manganês, que
foi explorada durante cinqüenta anos pela ICOMI 
Indústria e Comércio de Minérios. Durante todo esse
período a Icomi explorou o minério de manganês da
quele Município e não deixou absolutamente nada.
Depois de todo esse te!11po o Município está na mi
séria. Lá o índice de desemprego é assustador. O
outrora Eldorado de Serra do Navio, que oferecia
emprego com facilidade, levou para lá milhares de
trabalhadores, milhares de nordestinos, pessoas de
todos os cantos deste País. Hoje, o Município de



o Município de Serra do Navio tem vocação tu
rística, mas sabemos perfeitamente que o turismo é
para médio e longo prazo. Temos que buscar alter
nativas econômicas imediatas como, por exemplo, a
agricultura. O Município de Serra do Navio também
tem vocação agrícola, mas, infelizmente, como a
agricultura é incipiente não só no Estado do Amapá
como também na Amazônia, temos de buscar outras
atividades econômicas para salvar o povo daquele
Município.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não
admitimos que os danos ecológicos causados pela
Icomi durante o período de cinqüenta anos não se
jam revistos pelas instituições nacionais ou pelo Go
verno Federal, porque, afinal, era com o Governo
Federal que a Indústria e Comércio de Minérios tinha
um contrato. Hoje, depois desse período, as máqui
nas e os equipamentos da estrada de ferro que liga
o Município de Santana à Serra do Navio, passando
também por outros Municípios, teriam, necessaria
mente, que ficar sob a responsabilidade daquele Mu
nicípio. Mas como o Município de Serra do Navio,
que não dispõe de recursos econômicos, administra
ria todo esse patrimônio?

Sugeriremos ao Ministro Pedro Malan que esse
patrimônio seja repassado à União, para que esta
possa recuperá-lo. Só então, depois de recuperado,
ficará à disposição da administração da prefeitura do
Município de Serra do Navio.

Enfim, os Parlamentares, nossos colegas rep
resentantes do povo amapaense, sensibilizados com
a causa daquele Município, estarão reunidos para
discutir juntamente com o Ministro da Fazenda no
sentido de buscar alternativas econômicas e alavan
car o desenvolvimento do Município de Serra do
Navio.
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Serra do Navio clama por ajuda do Governo Federal, O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT - BA.
uma ajuda que nunca chegou. Como dizem os Ve- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
readores daquele Município: "nossa alternativa antes Srs. Deputados, ontem, em todo o País, a Agência
era de explorar o minério, hoje estamos a ver navio". Nacional de Petróleo divulgou as alterações de pre-

Na semana passada a população de Serra do ços e tabelas do GLP, o famoso gás de cozinha.
Navio, representada pelos Vereadores daquele Mu- Sr. Presidente, da tribuna desta Casa já havia
nicípio, esteve no Partido Democrático Trabalhista feito a denúncia da prática irregular dos distribuido-
em uma reunião e, certamente, também em outros res de gás do Estado da Bahia. Na realidade, não
partidos, buscando alternativas econômicas para respeitavam a tabela em diversos Municípios daquele
aquele Município. Ficou acertado que no início do Estado.
mês de abril, juntamente com outros colegas Parla- Chegamos a mostrar claramente as diferenças
mentares sensíveis à causa daquele Município, com- absurdas rie preços praticados pelas distribuidoras.
pareceremos €< uma audiência marcada com o Ministro Inclusive em determinados momentos fomos procu-
Pedro Malan justamente para buscarmos alternativas rados por distribuidoras como a Brasilgás, a Butano,
econômicas. através de seus gerentes, que buscavam reclamar,

dizendo que não era bem isso. Comprovamos com a
apresentação de notas fiscais, com a apresentação
de tabelas de preços praticados em diversos Municí
pios da Bahia, a barbaridade contra o povo mais
sofrido do interior.

Há lugares, Sr. Presidente, no nosso Estado e,
em particular, na cidade de Ibicuí, cuja tabela de pre
ço determina que o gás seja comercializado a
R$7,63. Mas, na prática, esse botijão de gás está
sendo comercializado a R$9,50.

Quando o Presidente da Agência Nacional de
Petróleo diz aos órgãos de imprensa que vai promo
ver a liberação dos preços nos Estados do Rio de
Janeiro e de São Paulo e manterá o controle e a ta
bela para o restante do País, ficamos perplexos. Na
realidade, já havia a prática de liberação de preços
no Norte e Nordeste - e estou citando o exemplo da
Bahia -, já havia a prática de relaxamento. E, no
mesmo momento em que denunciávamos nesta
Casa, no mês passado, esta prática abusiva de pre
ços, solicitando à Agência Nacional de Petróleo pro
vidências e fiscalização rigorosa não só nas cidades
de Ibicuí, Iguaí e Jequié, enfim, em mais de uma
centena de Municípios, enviávamos também àquela
Agência um pedido para que, efetivamente, a tabela
de preços fosse rigorosamente seguida pelos distri
buidores. Só assim os consumidores não seriam
prejudicados. E isso deve estar acontecendo, Depu
tado Nnson Gibson, em Pernambuco, no Ceará, em
outros lugares deste País, por causa da ineficiência
do Poder Público em fiscalizar a aplicação dessa ta
bela de preços.

Quanto a isso, Sr. Presidente, e já prevendo
que não haveria um certo empenho por parte do
Executivo e dos seus órgãos de fiscalização, no dia
11 de março próximo passado, entramos com uma
ação no Ministério Público, no Estado da Bahia, pe-
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dindo a intervenção desse órgão a fim de que, de foi utilizado. Pessoas que estavam aqui presentes -
uma vez por todas, fosse resolvido esse grave pro- Parlamentares - votaram por outros ausentes.
blema, a não ser que o Governo queira que o povo Estou preocupado, Sr. Presidente, porque isso
do interior da Bahia volte a usar a lenha como com- ocorreu num processo de votação, votação em cujo
bustível para fazer o fogo e cozinhar os seus alimen- resultado final o Governo efetivamente tem todo o in-
tos, o que seria um contra-senso. teresse.

Não há problema de distribuição de gás em O Código Eleitoral, em seu art. 272, diz que as
nosso Estado, não há problema de comercialização. votações serão nulas desde que eivadas de vício. É
Há, na realidade, uma exploração ao consumidor. E, o caso, Sr. Presidente. Houve uma votação aqui na
como todos sabem, é relativamente vital o uso do Casa em que um Parlamentar votou por outro que
GLP. Faz-se essa exploração com a conivência do não estava presente, estava no seu Estado.
Poder Público.

Quero, portanto, chamar a atenção desta Então, peço a V. Exa., Sr. Presidente, que ime-
Casa. Quero, novamente, da tribuna desta Casa, diatamente determine, ab initio, a decretação de nu-

lidade de todas as votações que ocorreram com
provocar e cobrar da Agência Nacional de Petróleo esse vício, de acordo com o texto constitucional, o
uma posição mais enérgica em relação ao processo Regimento Interno desta Casa e também o Código
de fiscalização. Já abordei este assunto em pronun-

Eleitoral, subsidiariamente. Que isso seja imediata
ciamento e também por ofício.

mente decretado, ab initio, porque as votações fo-
Concluindo, quero conclamar a população de ram viciadas, vício que não pode, de maneira algu-

todos os Municípios da Bahia a fazer o mesmo que ma, acontecer. É matéria de Direito absoluto, tem de
fez a de Ibicuí, ou seja, a se rebelarem contra o pre- ser decretado ex officio.
ço do gás, e, com a tabela na mão, pagarem somen-
te o valor que a tabela estipula para o GLP, de acor- Acho que V. Exa. já tomou conhecimento des-
do com a região e Município. sa irregularidade. Peço a V. Exa. que imediatamen-

Era o que tinha a dizer. te, incontinenti, determine a nulidade de todas as vo-
O SR. NILSON GIBSON _ Sr. Presidente, na tações em que houve essa participação irregular, i1í-

forma do art. 95, levanto uma questão de ordem. cita, de um Parlamentar votando por outro que não
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) _ Pará- estava aqui em Brasília.

f O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesagrao...
O SR. NILSON GIBSON - Art. 95 do Regimen- roga a V. Exa. que traga à colação as votações ditas

to Interno. É matéria constitucional. viciadas para que, de plano, mande requisitar as no-
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) _ Sim, tas taquigráficas a respeito dessas votações.

mas V. Exa. precisa enquadrar o dispositivo regi- O SR. NILSON GIBSON - Vou entregar a V.
mental na sua inteireza, porque é um festejado regi- Exa., que vai decretar a nulidade.
mentalista. O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Permi-

O SR. NILSON GIBSON - É matéria constitu- ta-me V. Exa. ultimar a decisão da Mesa. A Mesa
cional, regimental, ... reitera que V. Exa. exiba as votações que alude vi-

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V. ciadas, conquanto não calcadas no Código Eleitoral,
Exa. a palavra. porque é matéria...

O SR. NILSON GIBSON - ... matéria também O SR. NILSON GIBSON - Subsidiária, Sr. Pre-
subsidiária do Código Eleitoral. sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - V. Exa. O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Ela é
não pode discutir com a Mesa. subsidiária?

Tem a palavra V. Exa. O SR. NILSON GIBSON - É o Código Eleitoral.
O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Questão

de ordem. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. O SR. PRESIDENTE (josé Maurício) - Mas
Presidente. embora a Mesa reconheça que a matéria ...

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o País, O SR. NILSON GIBSON - É matéria que sub-
a Casa, todos os segmentos políticos do País to- sidia o Regimento Interno.
mam conhecimento de que, na Câmara dos Deputa- O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa
dos, Parlamentar que não está presente tem seu está sendo tolerante com V. Exa. Se V. Exa. permi-
voto registrado. O denominado método do "pianista" tir, a Mesa vai decidir.
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O SR. NILSON GIBSON - Perdoe-me, Sr. Pre- interioranas, sobretudo aquelas do semi-árido que
sidente. Sou um humilde Parlamentar do interior de possuem água e também, em abundância, o sol e a
Pemambuco. terra disponível para essa prática agrícola.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa Fizemos ver ao Presidente da República a im-
decide colher as votações ofertadas e ditas viciadas portância da ação cooperada, como uma forma im-
pelo eminente Deputado Nilson Gibson. A Mesa en- prescindível e fundamental de dar proteção ao pe-
caminhará o seu pleito, e, de plano, logo que conhe- queno produtor rural, afastando de vez da sua porta
ça as sobreditas votações - porque o que é público o nefasto atravessador, aquele que compra o produ-
e notório independe de provas -, assim que V. Exa. to agrícola muitas vezes na folha e que deixa o pe-
declinar a existência das votações, tão logo isso queno produtor, que está no campo, com sua famí-
ocorra, a Mesa receberá a denúncia de V. Exa. e de- lia, produzindo, tendo a coragem de enfrentar a ru-
terminará a sua apuração. Em sendo apurada, ato deza da natureza com suas problemáticas climatoló-
contínuo, evidentemente a Mesa, no resgate da dig- gicas, muitas vezes, em situação de penúria.
nidade, no pleno exercício da soberania deste Po- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fize-
der, determinará a apuração dos fatos, como assim mos ver ao Presidente a importância da ação dos
:~~~a~.estabelece os textos constitucionais e regi- pequenos produtores rurais que estão voltados cada

É a nossa decisão. vez mais para a prática da fruticultura irrigada. Espe
ramos ver de S. Exa. toda ação, através dos Ministé-

O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente, rios da Agricultura e do Abastecimento e da Política
agradeço a V. Exa. a decisão correta, honesta e Fundiária, no fomento, no estímulo à fruticultura irri-
zelosa. gada, mas, sobretudo, fazendo chegar a essas re-

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce- giões interioranas do Nordeste, que ainda têm mui-
do a palavra ao eminente Deputado B. Sá. tas dificuldades no que diz respeito ao aporte tecno-

O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Sem revisão do ora- lógico, técnicos agrícolas especializados, isto é, que
dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um lhe estejam, no dia-a-dia, orientando como se faz a
grupo de Deputados da Frente Parlamentar da Fruti- prática da agricultura irrigada, em termos de fruticul-
cultura esteve, há pouco, acompanhando o encontro tura, e, sobretudo, chamando a atenção, através do
do Presidente dessa Frente, o nobre Deputado cooperativismo, para as questões de comercializa-
Roberto Pessoa, com o Sr. Presidente da República, ção dos produtos daí derivados.
Femando Henrique Cardoso. Era o que tinha a ~izer.

Fomos a S. Exa. para discutir graves proble- Durante o discurso do Sr. B. Sá, o Sr.
mas por que atravessa a fruticultura no País, proble-

José Maurício, 1Q Suplente de Secretário,
mas, sobretudo, atinentes à praga da mosca brancá;
que está a motivar, inclusive no Estado do Ceará, a deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-

da pelo Sr. José Augusto, § 2Q do artigo 18realização de um seminário intemacional, em mea-
dos do mês de abril, para discutir a questão do com- do Regimento Interno.
bate, da prevenção e dos meios de evitar com que O SR. PRESIDENTE (José Augusto) - Conce-
essa praga se estenda ainda mais para outras regiões do a palavra ao nobre Deputado Roberto Pessoa.
do País, onde a fruticultura já faz parte do calendário O SR. ROBERTO PESSOA (PFL - CE. Sem
dos produtos agrícolas e do substrat.o básico da revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
economia dessas regiões. Deputados, tenho o entendimento de que a educa-

Aproveitamos também a oportunidade, junto ao ção é o primeiro passo para a cidadania e é um passo
Presidente da República, para enfatizar a importân- essencial, sobretudo no mundo globalizado em que
cia da fruticultura para os pequenos produtores ru- vivemos, onde a educação é o passaporte da com-
rais, que se juntam em muitos pontos do País, parti- petitividade e inserção no mercado de trabalho. Esse
cularmente no Nordeste, através de associações ou meu pensamento me motiva a vir a esta tribuna,
cooperativas, com financiamentos do Banco do Nor- hoje, para saudar o Jubileu de Prata da Universida-
deste ou do Banco do Brasil. Eles pretendem modifi- de de Forta[eza, que se comemora no próximo dia
car o seu sistema tradicional de produção agrícola, 21. Criada em 15 de abril de 1971, pela Fundação
enveredando de vez na fruticultura, pois se trata de Edson Queiroz, a Universidade de Fortaleza - UNIFOR
caminho seguro e certo de emancipação econômica, - teve .seu funcionamento autorizado pelo Decreto-
de geração de emprego e renda para essas regiões Lei nº 71.655, da Presidência da República, de 4 de



Gostaria ainda de parabenizar aqui toda a
equipe da Unifor, seu corpo docente, seus funcioná
rios, o corpo discente e todos que contribuem para o
seu funcionamento pleno de sucesso.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Blo
colPT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna, na data
de hoje, para fazer uma homenagem póstuma. Há
25 anos, no dia 17 de março de 1973, em São Pau
lo, foi assassinado o estudante Alexandre Vanuchi
Leme. Esse estudante, oriundo de uma família tradi
cional da cidade de Sorocaba, como muitos estudan
tes do nosso País que moram no interior, veio para a
Capital, prestou vestibular e ingressou na universidade.

Alexandre Vanuchi Leme era estudante da Fa
culdade de Geologia da Universidade de São Paulo
e estabeleceu militância política. Vivíamos as agru
ras e os terrores do regime militar. No dia 17 de mar
ço de 1973, Alexandre Vanuchi Leme foi brutalmente
assassinado pelos membros do DOI-CODI do 211

Exército. Esse episódio marcou São Paulo, o Brasil
e foi o início da retornada de luta pela democracia,
pelo fim do regime militar e pela anistia política no
nosso País.
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janeiro, de 1973, iniciando suas atividades acadêmi- sável pela criação de milhares de empregos, não só
cas no dia 21 de março de 1973. . no Ceará, mas em todo o País, seja na indústria, na

Dez anos depois, a Universidade de Fortaleza agroindústria, no comércio, nas comunicações ou
é reconhecida pela Portaria Ministerial nll 350/83 por em outros setores de atuação do grupo. A Unifor é o
um fato por demais significativo. Foi a primeira insti- coroamento da grande obra de um homem que imor-
tuição de ensino superior particular a ser reconheci- taliza sua mem6ria. Sua criação proporcionou a per-
da pelo Govemo Federal. Esse dado é revelador do manência de milhares de jovens que anteriormente
papel que a instituição já cumpria no contexto geral se deslocavam para outros Estados em busca do
da educação e sinalizador da história exitosa que es- saber, uma dispersão onerosa para as famnias e.
creveria. O Jubileu de Prata, comemorado neste para o Estado que nem sempre podia contar com o
mês, comprova: 1.270 alunos ingressaram na retomo dessa mão-de-obra qualificada.
Unifor em seu primeiro vestibular. HojE!, a institui- Registro que o dom de ajudar e contribuir para
ção registra 13 mil alunos e já diplomou 27 mil pro- uma vida melhor do próximo sempre fizeram parte
fissionais em seus 19 cursos de graduação. da trajetória de Edson Queiroz. Seu lema, conhecido

Nestes 25 anos de existência, a Unifor de- de todos os cearenses, afirmava: ·se algum dia vo-
rnonstrou que o sonho inicial desse grande brasilei- cês forem surpreendidos pela injustiça ou pela ingra-
ro, o saudoso empresário Edson Queiroz, está-se tidão, não deixem de crer na vida, de engrandecê-Ia
realizando e que a maior beneficiária tem sido a so- pela decência, de construí-Ia pelo trabalho·. Essa fi-
ciedade cearense, nordestina e brasileira. losofia, partilhada com D. Yolanda Vidal Queiroz,

Em meio à crise que a educaçã()"atravessa, o que, sempre presente, participou e.incentivou o cres-
problema estrutural do ensino público, o descompro- cimento d? família, é a pilastra do grupo que orgulha
misso e a ganância de muitas das instituições priva- os cearenses.
das, a Unifor se destaca pela excelência de seus re- Ao me associar às festividades do Jubileu de
cursos humanos e o ideal de qualidade acima de Prata da Unifor, quero ainda enaltecer a dedicação e
qualquer outro interesse. Esse é o nível da presta- o carinho do Chanceler Airton Queiroz, que não tem
ção de serviço que a instituição tem oferecido à ju- medido esforços na continuidade do trabalho de seu
ventude cearense. Em seu campus de 550 mil me- .pai.
tros quadrados, a Unifor dispõe de 181 salas de
aula, 102 laboratórios e uma biblioteca com mais de
cem mil volumes. A contribuição que a instituição já
ofereceu ao nosso Estado pode ser mensurada nos
20 cursos de pós-graduação que oferece, nos níveis
de especialização e mestrado, os quais já capacita
ram cerca de três mil profissionais para as diversas
áreas do mercado.

Complementando seu papel social, a Unifor as
siste à comunidade por meio de seus vários núcleos
de extensão, orgulhando-se em manter mais de 100
mil atendimentos no Núcleo de Assistência Médica
Integrada e aproximadamente quatro mU consultas/ano
no Núcleo de serviços em Psicologia Aplicada.

A educação básica para a população carerite
não foi esquecida. A Escola de Aplicação Yolanda
Queiroz já assistiu, desde sua fundação, a cerca de
seis mil alunos carentes. Não fora o empenho e a
.atenção especial a eles dedicada, estariam nas ruas
mendigando ou se marginalizando, aumentando a
grande ferida social da violência urbana, que ataca
mortalmente - desculpem-me o trocadilho -, nossas
capitais.

Aliás, o trabalho iniciado e desenvolvido por
Edson Queiroz, ao longo de sua vida, foi e é respon-
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Alexandre Vanuchi Leme, após 25 anos da sua Direitos Humanos passa a ser dirigida por um parti-
morte, ainda está presente com seu exemplo na ju- do que é sucessor da ditadura militar.
ventude brasileira. Hoje, Sr. Presidente, o Diretório O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Pronuncia
Central dos Estudantes da Universidade de São o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Paulo chama-se Alexandre Vanuchi Leme. Da mes- Deputados, tendo em vista os trágicos acontecimen-
ma forma, o Centro Acadêmico da Faculdade de tos que ocorreram com o desabamento do prédio
Geologia, em São Paulo, chama-se Alexandre Vanu- Palace 11, no Rio de Janeiro, estou comunicando à
chi Leme. E o Diretório Acadêmico da Faculdade de Casa que, nesta data, apresentarei um projeto de lei
Direito de Sorocaba também traz o nome Alexandre que determina que os p~'.:'jetos de fundações de edi-
Vanuchi Leme. fícios com mais de três pavimentos se baseiem em

Sr. Presidente, feliz é o povo que pode cultuar laudo geotécnico previamente elaborado por profis-
seus heróis, seus exernplos, os seus cidadãos que sional habilitado.
deram a vida pela liberdade e pela justiça. Quero, da Sr. Presidente, colegas Deputadas e Deputados,
tribuna da Câmara dos Deputados, mandar um abra- a recorrência de sinistros envolvendo desabamentos,
ço solidário à D. Egle e ao Sr. José, pais de Alexan- aluição ou inclinação de edifícios deixa clara a ne-
dre Vanuchi Leme, lá na cidade de Sorocaba, no cessidade de estudos sistemáticos de geotecnia que
meu Estado, para dizer que a morte de Alexandre garantam a edificação de estrutura de porte.
não foi em vão. Que o seu exemplo frutifica, e frutifi- Muitas construções são realizadas com funda-
cou, na luta da juventude brasileira. ções inadequadas ou insuficientes devido à ausên-

Sr. Presidente, ao mesmo,-tempo em que ho- cia de estudos de geotecnia, mecânica de solo, me-
menageamos os 25 anos do transcurso do passa- cânica de rochas ou de engenharia de fundações ou
mento do estudante Alexandre Vanuchi Leme, esta a preocupações de ordem econômica. Ao primeiro
Casa assiste a uma subversão: o apoderamento da caso, a presente proposição traz remédio; no segun-
Comissão de Direitos Humanos por integrantes de do caso, é mister que as administrações locais e os
um partido, que é o partido que sucedeu, ao longos Conselhos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
dos anos, o regime militar. Os membros do PPB, exerçam mais plenamente sua função fiscalizatória.
que nesta Casa volta e meia se dizem ·os progres- A sociedade brasileira dispõe de profissionais
sistas·, nada mais são do que os herdeiros da Arena, especializados na área de geotecnia, quais sejam os
que sustentaram durante anos o regime militar. Com geólogos, engenheiros geólogos, engenheiros de mi-
todo o respeito, acho correta a repartição proporcio- nas e outras especialidades de engenheiros que te-
nal dos Deputados nas Comissões, mas para nós, nham cursado a cadeira formal ou cursos de exten-
brasileiros que lutamos pelos direitos humanos, é são universitária de Geotecnia ou de Geologia Apli-
um capitis diminutio o fato de estarmos sucessivos cada à Engenharia, Mecânica de Solos ou Engenha-
na Comissão de Direitos Humanos.... ria de Fundações, ministrados por universidades, es-

O Sr. José Lourenço - V. EX- é o herdeiro do colas de geologia ou instituições tecnológicas.
Partido Comunista stalinista. Excluindo, como regra geral, os edifícios de até

O SR. PRESIDENTE (José Augusto) - A pala- três pavimentos, ou aqueles com menos de seis pa-
vra está com o orador. Vamos respeitar. vimentos a serem construídos em terrenos sabida-

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Sr. mente estáveis, ou incluindo todos em caso de terre-
Presidente, o Deputado José Lourenço, numa inter- nos reconhecidamente instáveis a critério dos Con-
venção atrabiliária neste plenário... selhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agro-

O SR. PRESIDENTE (José Augusto) - Deputado nomia, a lei, de um lado, busca manter desburocrati-
José Lourenço, esta Mesa reclama do seu procedi- zada a outorga dos alvarás para as construções de
mento. Vamos respeitar. A palavra está com o edifícios menores, empreendidas em pequenas cida-
orador. des ou em áreas periféricas das grandes cidades e,

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - de,outro, garantir o concurso de fiscalização sempre
Continuando, Sr. Presidente, depois dessa inusitada que se faça necessário.
intervenção, quero dizer a V. EX- que, embora res- O prazo para a entrada em vigor é suficiente
peitando a proporcionalidade das bancadas, é um para que a sociedade se adapte às novas exigên-
capitis diminutio àqueles que lutam pelos direitos cias, ou seja, 360 dias, e se prepare para a realiza-
humanos no Brasil, na América Latina e no mundo, ção de análises, ensaios e preparação de normas e
vermos que no Congresso Nacional a Comissão de critérios.
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Sr. Presidente, estamos certos de que o acolhi- 600 milhões de reais constituem repasses líquidos
mento a esse projeto de lei que propomos, a essa dos Municípios aos Estados.
iniciativa por parte dos nobres Parlamentares, há de Há casos, Sr. Presidente, como no Rio de Ja-
banir do noticiário e dos anais da nossa engenharia neiro e no Rio Grande do Sul, em que perde o Te-
os repetidos casos de desabamento, aluição e incli- souro Estadual.
nação de edifícios em nosso País. Para estes casos, entretanto, encontrou-se a

Era o que tinha á dizer. solução que veio atenuar os impactos financeiros
A SRA. DALILA FIGUEIREDO (PSDB - SP. negativos.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Conforme já noticiou a Gazeta Mercantil, a
Sras. e Srs. Deputados, retomo nesta sessão assun- União concederá, neste ano, empréstimo no valor de
to que vem me preocupando sobremaneira nas últi- 800 milhões de reais para os Estados.
mas semanas, e sobre o qual já tive oportunidade de Segundo o Ministério da Fazenda, a medida é
manifestar-me. uma compensação pelas perdas advindas da im-

Faço-o porque a situação financeira dos Muni- plantação do Fundo. Estão previstos ainda emprésti-
cípios agrava-se a cada dia, sem que tenhamos 10- mos da ordem 400 milhões de reais em 1999 e 200
grado alcançar um entendimento federativo para re- milhões de reais no ano 2000.
solver o problema. A mesma Gazeta Mercantil, em 24 de janeiro

Refiro-me, mais uma vez, às perdas de recei- de 1998, noticia - e repito, já não é a primeira vez
tas municipais advindas da implantação do Fundo de que trato deste assunto na tribuna - o parcelamento
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda- dos débitos estaduais em trinta anos com juros
mental e de Valorização do Magistério, conhecido anuais de 6%. Aí estão precedentes a serem adota-
vulgarmente como Fundef. dos também com relação aos Municípios.

A distribuição dos recursos oriundos das trans- O equilíbrio federativo exige que seja dado o
ferências - FPM, ICMS etc. - segundo as regras do mesmo tratamento a Estados e Municípios, ambos
Fundo, vem causando um impacto significativo nas com dificuldades financeiras em face da dívida fun-
finanças públicas de vários Municípios. dada e à prática de juros elevados. Não foram os

Os problemas sociais agravam-se, a demanda atuais Prefeitos os criadores da situação que hoje
por serviços públicos cresce e os Municípios perdem afeta seus Municípios. É preciso que não haja dois
parcela de suas rendas. Esta situação agrava-se pesos e duas medidas. Se é possível a rolagem de
com a inexistência de período de transição compatí- dívidas estaduais, é possível também a rolagem de
vel com a adaptação dos Municípios à nova sistemá- dívidas municipais.
tica de distribuição de recursos. Considerando que a prática de compensações

Compromete-se assim seriamente o bom fun- é comum e reconhecida como justa - lembramos
cionamento da administração municipal. aqui o exemplo da compensação pela perda de arre-

Há Municípios que arcam com despesas para cadação em virtude da desoneraçdo das exportações
cumprir sua obrigação constitucional de proporcionar - e considerando que foi aberto precedente em rela-
a educação infantil às crianças de Oa 6 anos, e que ção aos Estados, conclamo os colegas Parlamenta-
perdem receita. res e as autoridades econômicas a que, no tocante

Esses mesmos Municípios têm sérios proble- às perdas advindas do Fundef, cheguemos a uma
mas urbanos e bolsões de pobreza; no entanto, per- negociação urgente, justa e equilibrada, condizente
dem receita. Quero citar o Município que represento: com o princípio federativo.
Guarulhos. Era o que tinha a dizer.

Esta situação ocorre na região da Grande São Dutante o disculSO da Br- Dalila F1{JI.J8iredo,
Paulo, como também nas Capitais do Nordeste. Ara- o sr. José Augusto, § 212 do artigo 18 do
caju perde 1 milhão e 700 mil reais; Maceió e João Regimento Intemo, deixa a cadeira da presi-
Pessoa perdem mais de 2 milhões de reais; São déncia, que é ocupada pelo Sr. Maurício
Luís perde pouco mais de 4 milhões de reais; Recife Campos, § 212 do artigo 18 do Regimento
perde quase 9 milhões de reais; Fortaleza perde cer- interno.
ca de 10 milhões de reais; Salvador perde mais de O SR. PRESIDENTE (Maurício Campos) -
12 milhões de reais. Com a palavra o Deputado José Augusto.

Segundo dados do FNDE, os Municípios têm O SR. JOSÉ AUGUSTO (PPS - SP. Sem revi-
perdas equivalentes a 1 bilhão de reais, dos quais são do orador.) - Sr. Presidente, SrIs e SIS. Deputados,
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venho a esta tribuna lamentar que esta Casa tenha gurado, ressentido pela forma vil da humilhação que
sofrido, neste último mês, entre outras tantas, algu- sofreu. O ex-Presidente Itamar Franco, mesmo com
mas agressões que gostaria de destacar. qualquer defeito que possa ter tido, não merecia

A primeira delas foi a convenção do PMDB. A esse desrespeito por parte de antigos pares, por
segunda é esta agressão que os aposentados e tra- aqueles que com ele conviveram.
balhadores do Brasil vêm sofrendo ao verem ser mu- Busquei um poema para traduzir provavelmen-
tiladas sua aposentadoria e a previdência pública. E te essa revolta do ex-Presidente Itamar Franco. En-
a terceira, ocorrida hoje neste plenário, foi a agres- contrei no poeta Augusto dos Anjos algo que poderia
são gratuita que o Deputado Jair Bolsonaro fez à fi- lhe dar a sensação do que está sentindo.
gura de D. Paulo Evaristo Ams. Ninguém assistiu ao formidável enterro

Mas quero deter-me, Sr. Presidente, Sras. e da sua última quimera.
Srs. Deputados, a uma das maiores agressões que Somente a ingratidão, essa pantera, foi
vivemos nos últimos tempos: a convenção do tua companheira inseparável.
PMDB. Acostuma-te à lama que te espera,

A revista Veja traz, em sua publicação desta pois o homem que nesta terra miserável vive
semana, denúncia que provavelmente para esta entre feras sente necessidade inevitável de
Casa não tem repercussão alguma, mas para a so- também ser fera.
ciedade brasileira, para os que lêem, para os que Toma um fósforo, acende o teu cigar-
pensam neste País, reflete o que significa o interes- ro, o beijo amigo é a véspera do escarro.
se, a forma vil e suja como um Presidente se apro- Ese alguém causa pena a tua chaga,
pria de todos os seus poderes para fazer valer a apedreja essa mão vil que te afaga e escar-
possibilidade de continuar governando. ra nessa boca que te beija.

Eis um trecho que gostaria de ler: É o que merecem os algozes do Presidente Itamar.
Os detalhes da operação para arrefecer Era o que tinha a dizer.

o ânimo oposicionista foram muito simples. Durante o discurso do Sr. José Augusto,
O Ministro lris Rezende, representante o Sr. Maurício Campos, § 2Q do artigo 18 do

do PMDB na Pasta da Justiça, arrebanhou Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
uma divisão de 60 policiais militares, coman- dência, que é ocupada pelo Sr. José Maurício,
dados por um coronel, todos à paisana. O 1Q Suplente de Secretario.

ex-Governador de Brasília, Joaquim Roriz, O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
também do PMDB governista, recolheu 8 mil peço a palavra para uma questão de ordem.
militantes do partido na periferia da Capital. O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem
O Deputado Distrital Luiz Estevão trouxe 20 V. Exa. a palavra.
seguranças. O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.

Sr. Presidente, a que nível chegou nosso País? Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Esta Casa viveu um episódio que colocava justa- Presidente, o art. 67 diz o seguinte:
mente no cenário a reeleição de um Presidente. Um
Presidente que comanda o País e que pode conti- Art. 67 - A sessão extraordinária, com
nuar a comandá-lo - veja bem, Sr. Presidente, colo- duração de quatro horas, será destinada ex-
co dúvidas nessa possibilidade - poderá assumir clusivamente à discussão e votação das ma-
toda essa lama. Onde estará o antigo intelectual, térias constantes da Ordem do Dia.
Professor Cardoso? Onde estará o antigo esquerdis- Pois bem, Sr. Presidente, a Ordem do Dia de
ta, Professor Cardoso, que busca os métodos mais hoje prevê a votação das emendas aglutinativas e
infames que a democracia poderia presenciar para de destaques relativos à reforma da Previdência. Já
continuar sendo Presidente? estamos há quase duas horas do início da sessão.

Sr. Presidente, é lamentável que esta Casa e Não há quorum regimental adequado à matéria em
este País presenciem atitudes dessa grandeza e discussão. No entanto, a sessão praticamente está
continuem como se nada estivesse acontecendo. Ou comportando o Pequeno Expediente, quiçá até, pela du-
a sociedade parou de reagir, ou o País realmente ração de algumas intervenções, o Grande Expediente.
está adormecido. Portanto, minha questão de ordem é no sentido

A bancada do PPS visitou o ex-Presidente Ita- de pedir a V. Exa. o imediato início da discussão e
mar Franco e encontramos um homem triste, amar- votação - e para tal não há quorum - ou a imediata
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suspensão ou fim desta sessão, já que o Presidente O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa
da Casa el1contra-se envolto com o fato denunciado já lhe garantiu a palavra. E V. Exa. deve ter escuta-
pela imprensa de que há nesta Câmara verdadeira do, com a agudez que lhe é característica, a decisão
orquestra de "pianistas· que substitui os Parlamentares dela.
na hora das votações. V. Exa. está com a palavra garantida, pelos

Peço a V. Exa. que dê por encerrada esta sessão. cinco minutos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,

razão o eminente Deputado Humberto Costa. prescindo da ironia de V. Exa. com relação a minha
A Mesa, de plano, determina à Secretaria-Ge- capacidade auditiva.

ralo acionamento das campainhas para compareci- O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa
mento imediato dos Srs. Deputados ao plenário, a não pretendeu ironizar V. Exa., não é essa a norma
fim de que possamos dar início à Ordem do Dia, já de comportamento desta Presidência. Só não pre-
que, neste' instante, se encontram aqui apenas 225 tende discutir com V. Exa.
dos 400 Parlamentares presentes na Casa. O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP.

Todavia, desejo esclarecer, com o respeito que Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Exa.
a Mesa deve a V. Exa., eficiente dirigente... não me deixou terminar meu pedido pela ordem.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, Achei que V. Exa. estava ironizando.
peço a palavra pela ordem. Peço a V. Exa. que garanta minha palavra e

O SR. NILSON GIBSON _ Sr. Presidente. dos demais inscritos, exatamente como contraparti-
peço ã 'pàlavra pelaordem.' da à questão de ordem levantada pelo Deputado

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) _ Se Humberto Costa. Temos o direito de falar no período
de Breves Comunicações, que pode ser expandido,

V.Exas. permitirem, a Mesa vai terminar de respon- como tem sido. E tem sido utilizado pela Oposição
der o Deputado Humberto Costa. V.Exas. aguardem. sistematicamente.
Posteriormente, esta Presidência ouvirá cada um
dos oradores que desejarem manifestar-se. Estou aqui há quase duas horas esperando

para me manifestar. Tenho ouvido vários Deputados
Deputado Humberto Costa, a Mesa determina, da Oposição, com direito, porque se inscreveram an-

de plano, o acionamento das campainhas, de tal or- tes de mim. O que não posso aceitar é que no mo-
dem a que os ditos 400 Deputados compareçam mento em que eu e outros Parlamentares vamos
imediatamente ao plenário. ocupar a tribuna esse direito seja eliminado.

Não obstante o Presidente e demais integran- Portanto, Sr. Presidente, gostaria de falar no
tes da Mesa estarem reunidos em razão da sobredi- período de Breves Comunicações.
ta orquestra aludida por V.Exa, esta Presidência de- O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - V. Exa.
termina que sejam acionadas as campainhas para solicita, ofertando uma contradita...
que completemos o quorum. Se assim não ocorrer, O SR. ALBERTO GOLDMAN - Que meu direi-
atenderemos ao justo reclamo de V. Exa. to e dos demais seja garantido.

É a decisão da Mesa. O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa
O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente, toma a expressão de V. Exa. não como manifesta-

peço a palavra pela ordem. ção daqueles inscritos para falar no período de Bre-
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem ves Comunicações, mas como contradita à questão

V. Exa. a palavra. de ordem suscitada pelo eminente Deputado Hum-
O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pela or- berto Costa.

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço O SR. ALBERTO GOLDMAN - Isso. E que
a V. Exa. que receba os documentos que me com- garanta minha palavra na minha inscrição - que não
prometi a entregar. Vou fazê-lo pessoalmente. sei qual é- e a dos demais Deputados.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Depu- É o que peço a V. Exá.
tado Nilson Gibson, V. Exa. trará as provas antes O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa
aludidas, mercê de requerimento, e a Mesa as rece- assegura a palavra a todos os oradores e chama
berá e tomará as providências. V. Exa. a falar, orador inscrito, exatamente após os

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, Deputados Serafim Venzon e Valdir Colatto, que não
peço a palavra pela ordem, apenas solicitando a V. se encontram em plenário.
Exa. que garanta minha inscrição. Tem V. Exa. a palavra.
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O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. do Ribeira, cujo rio nasce no Paraná, vem pela parte
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o que me alta da Serra do Mar, atinge o Estado de São Paulo
traz a este plenário neste período de Breves Comu- e, descendo pela Serra do Mar, deságua no Oceano
nicações é a situação por que passam e passaram Atlântico. Além do mais, aquela região, situada na
milhares de pessoas nos Municípios do Vale do Ri- Serra do Mar, na Mata Atlântica, é constitucional-
beira, que tem sido sistematicamente atingido por mente considerada patrimônio nacional.
cheias, catástrofes, ocasionando graves problemas Portanto, o Governo Federal tem que assumir,
a todos os moradores daquela área. E são situações como está fazendo, a responsabilidade de um proje-
recorrentes: no ano passado tivemos uma grande to estratégico e permanente, juntamente com o Go-
cheia, acarretando enormes problemas, e nos anos verno de São Paulo, visando à solução dos proble-
anteriores também. mas a médio e longo prazos, através da construção

Em face disso, o Governo de São Paulo reuniu de barragens e do aproveitamento dos recursos
os 23 Prefeitos daquela região, estabelecendo uma hídricos. Com isso, aquela região deixará finalmente
série de medidas, emergenciais algumas e outras de de ser o que é hoje: a mais pobre do Estado.
médio e longo prazo, para poder enfrentar o cataclis- Era o que tinha a dizer.
mo que assola o Vale do Ribeira sistematicamente. Durante o discurso do Sr. Alberto GoIdman,

Além disso, o Sr. Presidente da República re- o Sr. José Maurício, 1º Suplente de Secretá-
cebeu representantes de lá, como fez com a comis- rio, deixa a cadeira da presidência, que é
são de vítimas da queda de um edifício na Barra da ocupada pelo Sr. Michel Temer, Presidente.

Tijuca, pessoas de classe média, que vivem grande O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Solicito
drama. Evidentemente, o Governo não podia ficar in- aos Srs. Deputados que venham ao plenário para,
fenso a um acontecimento que enlutou tanta gente logo mais, iniciarmos a Ordem do Dia.
no Rio de Janeiro. Determino ao Secretário da Mesa que faça

No Vale do Ribeira as pessoas são humildes, soar as campainhas, já que precisamos do quorum
pobres, e mais de 5 mil estão desabrigadas, em vir- constitucional para iniciar votação de matéria consti-
tude das cheias que ocorrem sistematicamente to- tucional.
dos os anos. O Sr. Presidente da República, com a O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
mesma sensibilidade demonstrada ao receber a co- peço a palavra pela ordem.
missão da Barra da Tijuca, recebeu os humildes e O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
pobres do Vale do Ribeira, representados por uma V. Exa. a palavra.
comissão de Prefeitos. O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.

A situação foi exposta ao Presidente que, sen- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
sibilizado, tomou medidas emergenciais, como a Ii- antes de enunciar minha questão, pergunto a V. Ex!!
beração de 10 milhões de reais para distribuir por to- qual a resposta dada àquela levantada pelo nobre
dos as Prefeituras do Vale, indistintamente, sem Deputado Nilson Gibson a respeito da decisão da
considerar partido político, apoio ao Governo Fede- Mesa sobre as votações em que, segundo as infor-
ralou Estadual ou ligação a Parlamentares da base mações que nos chegam pela imprensa e aparente-
de sustentação. Foi uma decisão de política macro, mente confirmadas pela Mesa Diretora, teria havido
geral. Em nenhum momento S.Exa. se preocupou um ou alguns votos dados por outrem que não o pró-
com o posicionamento político. A liberação de recur- prio Parlamentar a quem caberia fazê-lo.
sos ·foi para o conjunto da população daquela área. A minha questão, já me antecipando à respos-

Em seguida, estabeleceu-se a possibilidade de ta de V. Ex!! - talvez até como um aditamento à do
se obterem recursos através do BNDES para finan- Deputado Nilson Gibson -, é a seguinte: que segu-
ciamento de equipamentos que corrijam o problema rança temos quanto à possibilidade de que outras si-
das pontes e estradas, a fim de que aquelas Prefei- tuações como essa venham a ocorrer novamente?
turas possam enfrentar as enchentes. Mais do que Ironicamente falando, até que ponto podemos ter
isso, houve um contato, através do Banco do Brasil, certeza de que se trata apenas de um ·pianista·, e
visando a um financiamento par.1 ') replantio de toda não de uma ·orquestra"?
aquela agricultura atingida pelas enchentes. Nossa solicitação é no sentido de que V. Exa.

Talvez a mais importante das medidas que o confira a lista de presença dos Deputados nos dias
Governo Federal está disposto a assumir após a em que aconteceram as votações da reforma da
reunião seja uma solução permanente para o Vale Previdência, ou pelo menos essa em que há com-
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provação de que alguém votou em lugar do Parla- das votações. V. Exa. está lembrado de que aqui,
mentar que deveria tê-lo feito. Para tal, seria neces- durante a votação da estabilidade, tivemos uma dife-
sária a própria suspensão das votações deste dia de rença de apenas dois votos? Vamos ouvir o Dr. Mo-
hoje. zart.

Era essa a questão que aditaria a V. Exa. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre tem a palavra, Deputado Nilson Gibson, pode continuar.

Deputado Humberto Costa, quando cheguei à Mesa, O SR. NILSON GIBSON - Não, só queria ouvir
fui informado pelo eminente Deputado José Maurí- () Dr. Mozart.
cio, que então presidia a sessão, da questão formu-
lada pelo ilustre Deputado Nilson Gibson relativa à O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa. a palavra. Pode continuar.
eventual anulação da votação efetivada, em face do
ocorrido ontem e hoje fartamente noticiado. O SR. NILSON GIBSON - V. Exa. me conce-

Respondo imediatamente a V. Exa. Sabe V. deu, agradeço. Data venia do entendimento de V.
Exa. que a Justiça Eleitoral tem decidido reiterada- Exa., a jurisprudência eleitoral não se inclina no sen-
mente que o voto _ e aqui vou servir-me da analogia tido de que apenas um problema de um vício em um
_, quando alterado e desde que não prejudique o re- voto não caracteriza votação, digamos, da uma ou
sultado da votação final, não deve ser considerado. do próprio pleito eleitoral.

Portanto, só levaria em conta a eventual anu- Data venia, cito exemplo recente de um julga-
lação da votação se, na verdade, a votação ontem mento proferido pelo TSE, em um recurso eleitoral
formalizada tivesse sido verificada por uma diferença originário da 25ª Zona Eleitoral, Município de Ipoju-
de dois votos. Como isso não ocorreu, está intacta a ca, no:E'stado de Pernambuco, recurso relatado por
votação do dia de ontem e mantida, por conseqüência, um paulista conhecido por V. Exa., Ministro Eduardo
nos seus inteiros termos. Alpi, cuja decisão foi unânime no sentido da declara-

o SR. HUMBERTO COSTA _ Sr. Presidente, ção de nulidade da votação, determinando que hou-
no entanto, como pode V. Exa. ter a certeza de vesse nova votação naquela uma.
que... Portanto, peço renovada vênia para discordar

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É nova de V. Exa., pois acho não ser correto o entendimen-
questão, Deputado? to desta Presidência. Respeito a inteligência e a cul-

O SR. HUMBERTO COSTA - É apenas um tura de V. Exa., tanto como professor quanto como
aditamento ao que formulei. ilustre Parlamentar e político, mas acho que essa

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Se me tendência da decisão proferida por V. Exa. não está
permite, com todo o respeito que tenho, não vou dia- sendo a melhor, dentro dos ditames legais.
logar com V. Exa. A Mesa já decidiu a questão. Por essas razões, recorro dessa decisão na

O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente, Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
peço a palavra pela ordem. Veja V. Exa. que a Comissão de Constituição e

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Justiça e de Redação está abarrotada de recursos
V. Exa. a palavra. contra decisões, em sua maioria, incorretas da

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pela or- Mesa. Esta a que estou me referindo ficará para o
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, futuro, talvez o filho de V. Exa. venha a ser Parla-
V. Exa. já decidiu minha questão de ordem? mentar nesta Casa e verá que o Deputado Michel

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sim. Temer, Presidente, não honrou o nome Michel
O SR. NILSON GIBSON - Sim? Temer, data venia.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sim, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre

reiterada pelo Deputado Humberto Costa. Deputado, em primeiro lugar, repilo a última afirma-
o SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente, vou ção feita por V. Exa., pois tenho absoluta convicção

recorrer, na forma regimental, da decisão da Mesa. de que as minhas atitudes e meus gestos, ao longo
Todavia, vou argumentar o seguinte: a Presidência de toda minha vida - e já são 57 anos -, têm honrado
da Casa, no exercício, solicitou de nós que compro- minha conduta na vida pública, e V. Exa., no particu-
vássemos se houve realmente a ilicitude - não me lar, tem-me revelado isto com uma freqüência ex-
refiro nem à irregularidade, mas, sim, à ilicitude, que traordinária.
efetivamente é penal -, e comprovei. S.Exa. tinha Em segundo lugar, recolho, com muito prazer,
afirmado que iria decidir, na ocasião, pela nulidade o recurso de V. Exa., com os fortíssimos argumentos



Portanto, Srs. Parlamentares, caso indagados
pelos seus eleitores, pelas suas bases, pela impren
sa, sobre se isto macula a imagem da Câmara Fede
ral, tomo a liberdade de solicitar a V.Exas. que a in
formação deva ser esta: só macularia se de fato não

Queiramos ou não, a pergunta que hoje a im
prensa faz é: "Afinal, isso macula ou não a imagem
da Câmara?" Tenho respondido, como Presidente
desta Casa, que numa corporação de 513 Deputa
dos, como em outra corporação qualquer, pode ha
ver um ou outro Parlamentar que pratica um delito.
Mas isso não pode comprometer a imagem da Casa.
(Palmas.) Comprometeria se a Mesa e a Casa não
tomassem, imediatamente, as deliberações que vêm
tomando. Basta dizer que neste caso não houve
constatação por nenhum órgão de imprensa, não
houve denúncia dessa natureza. Houve a informa
ção e foi a própria Mesa quem deliberou investigar;
constatado o fato, tomou a providência que deveria
tomar antes que esta matéria viesse a público atra
vés da imprensa brasileira.

Ao mesmo tempo em que faço esta comunica
ção aos Srs. Parlamentares, quero reiterar que mais
uma vez o Legislativo soube votar abundantemente,
como tem votado, soube discutir abundantemente,
como tem discutido e como convém a esta Casa;
que a discussão, o debate, a contrariedade e a con
trovérsia cada vez mais se instalem no Plenário da
forma adequada, como os Srs. Parlamentares estão
fazendo. O fato é que, quando há um delito, quando
há a incursão pela chamada falta de decoro parla
mentar, a Mesa da Câmara tem tomado providên
cias urgentíssimas, a revelar, portanto, a probidade
~e todos os Parlamentares desta Casa.
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que, como advogado erudito que é, V. Exa. fornece disse que, tendo convocado sessão da Mesa para
a esta Casa. hoje às 10 horas, somente após o relato dos fatos e,

Em terceiro lugar, quero dizer a V. Exa. que in- mais ainda, depois que os membros da Mesa Direto-
sistirei junto à Comissão de Constituição e Justiça e ra examinassem a fita e comprovassem aquilo que
de Redação para que julgue logo os inúmeros recur- eu houvera comprovado é que eu divulgaria para a
sos proferidos muito adequadamente contra a Mesa, imprensa o nome dos Deputados.
a fim de que, como V. Exa. relata, o meu filho não Portanto, a divulgação só se deu depois que a
chegue aqui e possa receber uma decisão contra Mesa constatou o que acabo de relatar, depois que
esta Mesa Diretora. deliberamos - e este é o fato que comunico a Casa

O SR. IVAN VALENTE - Sr. Presidente, peço - remeter diretamente à Comissão de Constituição e
a palavra pela ordem. Justiça e de Redação, diante da evidência dos fatos

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. demonstrados pela fita da TV Câmara, a abertura do
Exa. a palavra. processo de cassação, a fim de que lá se dê oportu-

O SR. IVAN VALENTE (Bloco/PT - SP. Pela nidade de defesa para ambos - os Deputados José
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há Borba e Valdomiro Meger. É um fato - e quero aqui
uma questão preliminar: como Parlamentar desta comentar depois de comunicado - lamentável para
Casa, e lendo todos os jornais de hoje, ainda não vi todos nós.
referência ao fato aqui citado e ventilado por emisso
ras de televisão. Gostaria que V. Exa. explicitasse o
fato ·sobre o qual estão se fazendo as questões de
ordem e encaminhamento. Quem foram as pessoas
envolvidas? Quais os Deputados e a que partidos
políticos pertencem? E qual o encaminhamento for
mai que a Mesa está dando a isso?

Estou reivindicando como Parlamentar desta
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não, Deputado Ivan Valente, respondo imediatamen
te a V. Exa. Confesso a V.Exas. que estava aguar
dando o início da Ordem do Dia - quando há um
maior número de Parlamentares no plenário - para
manifestar-me a propósito dos fatos ontem ocorri
dos. Mas diante da manifestação muito adequada de
V. Exa., desde logo quero me dirigir ao Plenário
para, em primeiro lugar, informá-los de que ontem,
mais ou menos às 18h,18h30 min, recebi a informa
ção de que um Deputado estava votando por um cole
gaausente.

Neste momento, determinei à Secretaria da
Mesa e à TV Câmara que monitorassem os postos
de votação, porque pelo monitoramento dos postos
de votação é possível acompanhar quem vota entre
os Deputados, e, concomitantemente, sai o voto ele
tronicamente declarado. Esse monitoramento foi fei
to até o fim da sessão e verificou-se que em três
oportunidades o ilustre Deputado José Borba votou
pelo Deputado Valdomiro Meger.

Tive contato com as fitas reveladoras desse
fato mais ou menos às 23 horas de ontem e, quando
eu saía, a imprensa me solicitava o nome do Depu
tado que praticara esse ilícito. Naquele momento,
neguei-me a dizer, em atenção à Mesa Diretora. Eu
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houvesse providências tomadas; e as providências ções pela medida séria e correta que V. Exa. e a
foram tomadas. (Palmas.) douta Mesa que preside tomaram para apurar com

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço responsabilidade a falta grave de dois Parlamenta-
a palavra pela ordem. res em relação a terem votado de maneira irregular

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ou ilicitamente. Faço este registro porque não pode-
Exa. a palavra. ríamos, nem deveríamos, imaginar que 513 brasilei-

O SR. MILTON TEMER (Bloco/PT - RJ. Pela ros privilegiados, dentre os 160 milhões de brasilei-
ordem. Sem revisão -do orador.) - Apenas para que ros, trazidos pela vontade do povo, aqui tivessem a
a Casa seja esciarecida, digo que V. Exa. deu um idéia de burlar votações. Não seria nem necessário
excelente exemplo ontem com a iniciativa tomada que V. Exa. tomasse as precauções de contratar no-
pela Mesa a partir de uma denúncia. Por outro lado, vos mecanismos mais rigorosos de fiscalização, uma
isso me criou uma grande angústia. Constato que, vez que parto do pressuposto de que os que vêm
independentemente de o histórico deste Congresso para cá só podem ser homens responsáveis e corre-
Nacional já ter revelado, por várias vezes, até por tos, porque são privilegiados. Na verdade, eles anu-
iniciativa da imprensa, a possibilidade da fraude por Iam o grande privilégio que as urnas lhes deram
votação irregular, a Câmara até hoje não tem um quando praticam atos dessa natureza.
instrumento que permita saber se os Parlamentares Sr. Presidente, Sras. e Srs. Oeputados, ne-
que votam são realmente aqueles que estão presen- nhum de nós que aqui se porta corretamente pode
teso E digo o por quê. A emenda da reforma adminis- estar sendo atingido pela ilicitude ontem praticada.
trativa foi aprovada em primeiro turno nesta Casa Não sou de jogar confete em ninguém, mas V. Exa.
com o quorum mínimo. Um voto teria derrubado a está de parabéns, pois foi rigorosamente correto ao
votação da reforma administrativa em primeiro turno. apurar o fato, dentro das suas responsabilidades,
É possível garantir que aquela votação não foi ma- sem escândalo antecipado, representando-o imedia-
culada também? Pergunto a V.Exª se já hoje os tamente ao órgão competente.
instrumentos para controlar isso foram ou não colocados. E cabe a nós, a cada um de nós, ter a cora-

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sou gem de banir de uma vez por todas esses tipos de
obrigado a responder a V.EXª, e V.EXª sabe tanto i1icitudes que vêm ocorrendo em nosso meio.
quanto eu, que a suposição naturalmente é da legaIi- Esta Casa não é uma Casa de marginais, não
dade dos atos, seja na administração seja no Poder é uma Casa de irresponsáveis, é uma Casa de ho-
Legislativo. Portanto, não posso pressupor a idéia do mens que representam o povo brasileiro. Portanto,
ilícito sem que o ilícito seja confirmado. Mas é muito devem estar imbuídos dessa responsabilidade para
oportuna a indagação de V.EXª porque, de fato, representá-Ia com dignidade.
preocupado com o painel que hoje tecnologicamente Meus cumprimentos a V. Exa. Nosso apoio à
já está superado - e os senhores têm sido testemu- sua atitude, à atitude da Mesa. E vamos em frente
nhas das dificuldades que muitas vezes temos para sanear logo esta Casa desses tipos de i1icitudes que
fazer as votações -, a Mesa da Câmara já decidiu estão ocorrendo entre nós.
instalar, a partir do mês de julho até 4 de outubro,
um novo painel moderníssimo, que evitará _ posso O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito
anunciar desde já - ilícitos dessa natureza, porque, obrigado.
dentre outros aspectos, a votação atenderá, entre O SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente,
outros termos, à impressão digital do votante. De peço a palavra pela ordem.
modo que, a partir dessa instalação - e nós preten- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
demos t~o em plenário a partir do dia 4 de outubro V. Exa. a palavra.
-, não haverá a menor possibilidade de ilícitos dessa O SR. MATHEUS SCHMIDT (BlocoIPDT-RS.
natureza. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, te, minha reclamação tem por base o art. 17, inciso
DeçO a palavra pela ordem. VI, letra "g", do Regimento Interno, e diz respeito a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. um fato que, segundo atesta a Gazeta Mercantil,
Exa. a palavra. vem sendo corriqueiro nas práticas da maioria Parla-

O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Pela or- mentar deste País.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pri- A Gazeta Mercantil de ontem, dia 18 de março,
rneirarnente deixo registradas as nossas congratula- relata que:
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A votação dos Destaques para Voto
em Separado - DVS -, que impedem a
apreciação da emenda em segundo turno,
está ameaçada pela demora na liberação de
verbas orçamentárias para emendas de Par
lamentares da bancada govemista, repetin
do as dificuldades da aprovação do texto bá
sico da reforma, em fevereiro passado.

Continua a Gazeta Mercantil:

Mais uma vez, os Líderes dos partidos
aliados ao Govemo reuniram-se ontem na
casa do Ministro das Comunicações, Sérgio
Motta, para cobrar o rápido cumprimento
das promessas do Govemo: a liberação de
verbas para emendas dos Deputados.

Mais adiante, diz a Gazeta Mercantil:

A vinculação da votação de matérias
importantes à liberação de verbas orçamen
tárias é· Jma prática cada vez máis corriquei
ra no Congresso Nacional e não causa mais
constrangimento entre os aliados do Palácio
do Planalto.

Hoje, a Gazeta Mercantil, um órgão de im
prensa da maior seriedade deste País, um órgão de
imprensa respeitado universalmente, diz o seguinte:

Uma nova promessa de liberação de
recursos federais fez andar ontem as vota
ções ainda do primeiro tumo da reforma da
Previdência na Câmara dos Deputados. A
bancada governista ficou mais calma depois
que o Palácio do Planalto garantiu a rápida
disponibilização das verbas pertinentes a
quatro mil e oitocentas emendas de Parla
mentares ao Orçamento de 1997, que juntas
somam R$ 600 milhões. Ontem, antes mes
mo de os Parlamentares acionarem o placar
eletrônico do plenário, o Presidente da Caixa
Econômica Federal (CEF), Sérgio Cutolo,
afirmou "que o acesso ao dinheiro seria des
burocratizado e os convênios pagos até o fi
nal de abril". O novo assédio aos cofres pú
blicos ficou combinado durante reunião na
casa do Ministro das Comunicações, Sérgio
Motta, na noite da terça-feira. Lá ficou acer
tado que os Parlamentares governistas vota
riam com o Governo em troca de maior rapi
dez na Caixa."

Ora, Sr. Presidente, não sei de outro fato que
mais afronte a soberania e macule a imagem desta
Casa, como V. Exa. disse há pouco, do que essa

troca de votos anunciada publicamente, e segundo o
jomal Gazeta Mercantil "a respeito da qual não há
mais constrangimento de parte da maioria governista".

Faço essa reclamação porque V. Exa. tem de
monstrado o desejo de zelar pelas prerrogativas e
pela boa imagem do Poder Legislativo. Espero que
nesse caso V. Exa. tome as devidas providências,
para que os homens sérios e honrados desta Casa
não sejam confundidos com aqueles que trocam vo
tos aqui no plenário por favores govemamentais.

Espero que V. Exa., atento que é às boas ini
ciativas desta Casa, tome tais providências.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Agrade
ço a V. Exa., Deputado Matheus SChmidt, e acolho a
reclamação, para exame.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
sem qualquer conflito com as palavras do meu com
panheiro Matheus Schmidt, cumprimento V. Exa.,
porque ninguém está livre da prática da delinqüên
cia. O que escandaliza e horroriza é a impunidade.
Ninguém está livre de presenciar em seu ambiente,
onde todos são presumidamente honrados, práticas
criminosas, que podem acontecer perto da nossa
casa, no clube que freqüentamos ou em nosso bairro.

O que escandalizaria, aí sim, seria o fato de
V. Exa. perceber o ocorrido ou tomar conhecimento
do fato e pura e simplesmente lavar as mãos, o que
não fez. Impediu V. Exa. a continuação da impunida
de, que tem produzido reflexos tão danosos a setores
da vida nacional.

A Câmara dos Deputados é habitualmente ata
cada - é o Poder visível, o Poder democrático -, por
mazelas praticadas pelos Parlamentares. Observo,
porém, que esta é a Casa do Poder Legislativo que
melhor atua na apuração dos fatos e na punição dos
envolvidos, com a cassação de mandatos parlamen
tares. Não disponho de dados, mas penso que a
Mesa Diretora da Casa poderá com facilidade ob.:ê
los, a fim de sabermos se em outro Parlamento do
mundo existe ação tão contundente e tão imediata
contra Parlamentares que praticam i1icitudes.

Eu penso que o Parlamento brasileiro, que vive
sob ataque cerrado - e até entendo as razões, por
que OJ espaços de influência na vida nacional aca
bam sendo ocupados pelo Parlamento, e isso não
interessa a muitos grupos econômicos, que querem
um Parlamento emasculado -, tem dado exemplo
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que deveria ser seguido por outras áreas da admi
nistração pública, ou seja, o de apurar as denúncias
e punir todos os suspeitos da prática de corrupção
ou de outras espécies de atos ilícitos.

Deprime-nos a atitude desses Parlamentares,
mas por outro lado estamos orgulhosos pela eficiên
cia, agilidade, presteza, isenção e judiciosidade com
que agiu V. Exa. E que não se pare aí, que esse
caso tenha apuração ligeira e rapidamente sejam
punidos aqueles que deslustram os Parlamentares
que, no conjunto desta Casa, estão voltados para a
produção do desenvolvimento do País.

Parabéns, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito

obrigado.
O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,

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

Exa. a palavra.
O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, em nome da Liderança
do Partido dos Trabalhadores e dos partidos que in
tegram o Bloco de Oposição, não há dúvida de que
as minhas primeiras palavras são de cumprimento a
V. Exa. e à Mesa Diretora pela forma rápida e con
seqüente como, identificando um processo fraudu
lento praticado por Parlamentares em votação nesta
Casa, determinou medidas regimentais com o objeti
vo de punir aqueles que, de forma irresponsável e
inaceitável, põem em risco a imagem pública da
Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, embora elogie a conduta de V.
Exa. e dos seus companheiros da Mesa, não pode
mos cometer o erro de identificar como isolado esse
tipo de ato. Há um processo que põe em risco o res
peito à instituição parlamentar e, portanto, o próprio
conceito da democracia brasileira, que já vem sendo
praticado ao longo dessa Legislatura e tem por raiz o
relacionamento desrespeitoso e inaceitável entre o
Poder Executivo, a Câmara dos Deputados e o
Senado da República. Cito o episódio da compra
e venda de votos na votação da emenda da reelei
ção, ainda sem decisão, que envolveu Deputados
com assento neste Parlamento e altas autoridades do
Palácio do Planalto, cujo objetivo era um resultado
favorável ao Governo.

O Deputado Matheus Schmidt fez questão de
revelar há pouco manchetes informando que a refor
ma da Previdência está custando 600 mil aos cofres
da Caixa Econômica Federal. Essa relação é indeco
rosa, diminui o valor e o prestígio do Poder Legislati-

vo. Esse tipo de revelação também não pode ficar
sem resposta contundente do Parlamento e da Mesa
Diretora desta Casa.

Está aí, Sr. Presidente, o episódio da redação
final da reforma administrativa, quando os resultados
aprovados por maioria constitucional no plenário da
Câmara foram alterados pela Relatoria e depois con
validados por maioria simples, em desacordo com a
Constituição e com o processo de reforma do texto
maior. Estão aí, Sr. Presidente, os episódios vincula
dos à Convenção do PMDB, notoriamente conheci
dos. Está aí agora a denúncia envolvendo os pianistas.

Sr. Presidente, creio que é nosso dever sugerir
a V. Exa. e às demais Lideranças da Casa que to
mem iniciativas claras e firmes. Sem discutir a ques
tão de ordem de V. Exa., sob a nossa ótica todo o
processo de reforma constitucional iniciado por este
Governo está politicamente maculado por operações
dessa natureza e também por outras que, a seu
tempo, foram denunciadas. Creio que V. Exa. deve
ria adotar, assim como as Lideranças, uma agenda
contra a impunidade, isto é, uma agenda para resta
belecer a imagem e o prestígio da Câmara dos Depu
tados.

Em primeiro lugar, precisamos estimular o tra
balho e uma rápida solução por parte da Comissão
Especial que reestuda o instituto da imunidade do
Parlamentar. Precisamos oferecer à Nação uma so·
lução, para o texto constitucional, que preserve a in
dependência e a soberania do Parlamento, que afas
te da ação Parlamentar a pressão de qualquer dos
Poderes da República, mas que não confunda imuni
dade com impunidade, nem permita que o mandato Par
lamentar se transforme em habeas corpus preventivo.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, temos um
projeto de código de ética já na Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, descrevendo condu
tas ilícitas, oferecendo um horizonte de um compor
tamento Parlamentar que poderá continuar dignifi
cando a ação daqueles que aqui se encontram e
dando exemplo ao País, a fim de que a democracia
brasileira continue respeitada e lastreada, sobretudo
na ação desta Casa.

E por fim, temos a PEC nº 513. Aliás, mereceu
de V. Exa. a maior consideração, enquanto Presi
dente e Parlamentar, uma vez que V. Exa. ofereceu
a sala da Presidência como local para a instalação
dessa Comissão Especial, demonstrando a relevância
que dá ao assunto.

O que diz a PEC? Oferece instrumentos às
Comissões processantes; hoje, é a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, amanhã pode-
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rá vir a ser outra, mas oferece instrumentos para que O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Seu
se faça uma investigação profunda, a fim de que se nome constará da ata, Sr. Deputado.
chegue à verdade, utilizando-se de instrumentos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
processuais adequados, quando do julgamento da do a palavra ao Deputado Alexandre Cardoso para
quebra de decoro Parlamentar. uma comunicação de Liderança, pelo PPB.

Além disso, o julgamento de todos os casos de O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
quebra de decoro parlamentar - e são, com este, Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
sete ou oito - deverá experimentar a maior rapidez te, Sras. e Srs. Deputados, como Líder do Partido
possível, preservando-se a ampla defesa e o contra- Socialista Brasileiro, quero cumprimentar V. Exa.
ditório. Não podemos ter a compra de votos e outros pela atitude firme como conduziu esse episódio de-
casos sem uma solução de plenário. primente para a imagem do Poder Legislativo.

Creio que se V. Exa. e os Líderes adotarem Penso que a ação de V. Exa. mostrou a cara
essa agenda e se propuserem, como obrigação des- com que poderemos sair às ruas. Não podemos im-
te Parlamento, a votar até junho essas matérias, da- pedir o delito, mas podemos enfrentar a sociedade
remos o sinal à sociedade de que, como uma corpo- com a resposta que V. Exa. deu a esse delito.
ração de 513 Deputados, temos, de fato, exceções Quero externar uma preocupação: o encami-
que deslustram a ação parlamentar, mas a maioria nhamento que o Deputado Matheus Schmidt deu é
quer mudar, modernizar e dizl?r à Nação que o Par- tão grave quanto esse delito. Já imaginou, Sr. Presi-
lamento do Brasil está à altura da cônliãrlÇáe-da fé dente, que Depu~l=ldos aqui votaram a quebra da es-
do povo brasileiro. tabilidade por causa de uma ponte? Ou votaram a

Era o que tinha a dizer. quebra da estabilidade por causa de asfalto?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre Sr. Presidente, a Mesa tem que determinar à

Líder Marcelo Déda, esta Mesa fará uma reunião de Corregedoria da Casa e esta tem a obrigação - por-
Líderes exatamente para dar prioridade a essas matérias. que está contaminado o conjunto de Deputados - de

Aliás, a própria proposta de emenda constitu- identificar as emendas que estão sendo, pela base
cional, por último mencionada por V. Exa., é de sua do Governo, aprovadas e atendidas.
autoria e sabe V. Exa. que a Presidência tem envi- Considero da maior importância que a Corre-
dado esforços para que ela venha a plenário. gedoria da Câmara dos Deputados identifique as

Vou dar a palavra ao Deputado Alexandre emendas que foram atendidas nos últimos três me-
Cardoso, corno Líder; depois ao Deputado Vanio ses, porque existe 'tIm processo de contaminação no
dos Santos para dar como lido seu discurso. ar. É preciso uma ação firme de V. Exa. no combate

O SR. PAULO NASCIMENTO - Sr. Presidente, à fraude; não pode se esquivar na luta contra esta
peço a palavra pela ordem. fraude que, na verdade, é tão grave quanto a outra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem A Mesa deve determinar à Corregedoria que
V. Exa. a palavra, por cessão do Deputado Alexandre verifique se existe troca de emendas por voto na
Cardoso. Previdência, se existe troca de emendas por voto na

O SR. PAULO NASCIMENTO (PPB - RJ. Pela reforma administrativa, porque não pode a socieda-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se- de imaginar que Deputado algum vote a quebra da
rei rápido. estabilidade ou a contribuição de inativos em troca

'Fiquei tão entusiasmado com as palavras do de ponte e asfalto.
Deputado Miro Teixeira, que engrandece o nome do Sr. Presidente, entendo que não podemos sair
meu Estado na Câmara dos Deputados, que quero daqui hoje sem que a Corregedoria da Casa assuma
solidarizar-me e, se possível, assinar embaixo do o compromisso firme de identificar essa matéria, que
discurso de S. Exa. na verdade contamina este plenário. E da mesma

Sou absolutamente insuspeito, porque o Depu- forma que parabenizo V. Exa. pela sua ação firme,
tado Miro Teixeira pertence a um partido exatamente acho que o Corregedor tem de assumir o compro-
oposto ao meu: S.Exa. é do PDT e este Deputado misso, em defesa da Câmara, de identificar essa no-
do PPB. tícia, que é tão grave quanto a do pianista que on-

Gostaria, se possível, de assinar em baixo do tem maculou a imagem da Casa.
discurso do Deputado Miro Teixeira a respeito dos Esta é a posição da bancada do Partido Socia-
'ocadores de piano- desta Casa. listá Brasileiro. Eu agradeceria se V. Exa. tomasse a
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mesma medida, em relação a essa matéria,. que to- público levado a cabo pelo Governo FHC e seus
mou a respeito do ·pianista". apaniguados.

Era o que tinha a dizer. Os trabalhadores sem terra querem que o Go-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- vemo pare com o nhenhenhém demagógico que uti-

do a palavra ao Deputado Vanio dos Santos. Iiza os 500 milhões de verbas publicitárias para con-
O SR. VANIO DOS SANTOS (Bloco/PT - SC. vencer a opinião pública de que é o melhor govemo

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, do mundo, que faz a reforma agrária e que é moder-
Sras. e Srs. Deputados, estamos acompanhando, no. O MST quer apenas que o Governo efetivamente
em praticamente todo o País, mobilizações realiza- agilize o assentamento de acampados, amplie o cré-
das pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem dito agrícola e impeça a violência no campo, desar-
Terra - MST, que exigem do Govemo Federal uma mando as milícias armadas do latifúndio e impedindo
resposta efetiva sobre o processo de reforma agrária. o uso político da polícia para reprimir e atacar traba-

O Govemo FHC não tem competência técnica Ihadores.
e lhe falta coragem política para realizar uma efetiva Este Governo, que resolve o problema de ban-
transformação no atual modelo agrário do País, mar- queiros falidos utilizando 20 bilhões de recursos pú-
cado por grandes latifúndios improdutivos e a expul- blicos, que alonga a dívida para grandes proprietá-
são do homem do campo. rios rurais para mais de 20 anos e que utiliza recur-

Os próprios bancos públicos, comp o Banco do sos do BNDES para privatizar o patrimônio público,
Brasil, vêm sendo aniquilados por uma política de na sua obtusidade liberal e com alianças pela direita,
desestruturação e crescente privatização. Se antes só pode entender a importância social de uma refor-
garantiam o crédito agrícola, hoje cumprem uma po- ma agr'ária com iniciativas ousadas e corajosas
lítica acanhada e de relacionamento privilegiado com como as efetivadas pelo MST que exerce, com legiti-
setores econômicos dominantes. midade, o justo direito de agir na defesa dos interesses

Além disso, uma política agrícola desastrosa e da cidadania.

juros extorsivos no crédito bancário fazem com que A posição radical do MST está assentada
o trabalhador rural perca a propriedade, as máqui- exclusivamente na verdade que é a sua causa.
nas e a produção para um punhado de bancos priva- Tanto isso é correto que, ontem, estivemos presen-
dos que, através da especulação, engordam farta- tes em audiência no Ministério do Meio Ambiente e
mente seus lucros. no IBAMA, onde foi reiterado o compromisso do

Esta situação inviabiliza a produção agrícola, MST na ocupação auto-sustentada da Fazenda Dis-
empobrece e desmantela a família do trabalhador ru- senha, e sua recomposição ecológica, única altema-
ral e engrossa os cinturões de pobreza das grandes tiva capaz de evitar a devastação promovida pelo
cidades, inaugurando o fenômeno inédito da miséria atuais proprietários e assentar um contingente signi-
e da fome no campo. ficativo de trabalhadores rurais do oeste catarinense

A ação dos companheiros do MST não é um que querem produzir alimentos, gerar renda e rique-
golpe eleitoral, taticamente deflagrado, como acusa za a partir de uma relação produtiva com a terra.
o Governo FHC. Pelo contrário, estes companheiros Uma verdadeira demonstração de que o compromis-
são exemplos de luta pela dignidade, pela cidadania, so radical destes trabalhadores é a produção agrícola,
pela democracia agrária e pelo desenvolvimento é o desenvolvimento, é trabalhar pelo País.
econômico do País. Sua luta não é oportunista. É
constante, diária e corajosa. São anos e anos na Por isso, queremos registrar nosso apoio ao
sombra de barracas de plástico preto, de pés no MST e reiterar nosso compromisso de levar adiante
chão caminhando pelas estradas, de acampamentos esta luta e jamais esmorecer na busca da dignidade.

na beira de rodovias e de ocupações de latifúndios Sr. Presidente, sou empregado da Caixa Eco-
improdutivos, parados, inertes que servem apenas nômica Federal. Vou concluir dizendo que desres-
como reserva de valor para a especulação. peito ao patrimônio público é usar uma instituição

Golpista, eleitoreiro e oportunista é este Gover- como a Caixa Econômica Federal. Ontem não con-
no que subornou parcelas do Congresso para apro- seguimos que o Ministro Pedro Malan recebesse di-
var a casuísta emenda da reeleição e usou fisiologi- rigentes do Movimento dos Trabalhadores Rurais
camente a máquina administrativa para influenciar a Sem Terra, que desocuparam todos os prédios pú-
convenção do PMDB. Tudo para manter este projeto blicos para viabilizar a negociação de hoje. E o Pre-
neoliberal, entreguista e de desmonte do patrimônio sidente da CEF, Sérgio Cutolo, foi à casa de um Mi-
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nistro para oferecer verbas. Vemos, inclusive, depoi- Por isso, Sr. Presidente, o PPS, cumprimentan-
mentos do Ministro da Agricultura... do V. Exa., gostaria que esta Casa voltasse a assu-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço mir uma nova metodologia de controle na execução
que conclua, nobre Deputado.' do Orçamento, que não fosse simplesmente indicati-

O SR. VANIO DOS SANTOS - Se essas ver- va, mas mostrasse ao Poder Executivo a necessida-
bas estão dentro do Orçamento, não há problema al- de de executar o que aqui está aprovado e acabar
gum que sejam negociadas. com esse fator incontrolável da corrupção, que é o

Isso também maculá a imagem da Câmara dos presidencialismo associado a essa maneira de fazer
Deputados. E somente a instalação da CPI da com- o Orçamento.
pra de votos, da CPI das empreiteiras vai fazer com O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
que possamos verificar os interesses que estão em a palavra ao Deputado Ary Kara.
jogo nesta Casa, permanentemente. O SR. ARY KARA (PPB - SP. Pronuncia o se-

Era o que tinha a dizer. guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no último dia 16 de março, registra-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a mos o aniversário de uma das cidades mais bonitas,
palavra, pela ordem, o Sr. Líder, Deputado Sérgio importantes e antigas do Brasil: São Sebastião, loca-
Arouca. Iizada no Litoral Norte paulista, próxima à região do

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Pela or- Vale do Paraíba. Os anais históricos mostram que a
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fundação da cidade remonta ao dia 16 de março de
Sras. e Srs. Deputados, o PPS também,gostaria de 1636, por Pedro da Mota Leite. O Município cresce-
cumprimentar V. Exa. por todas as medidas toma- ria lentamente, em princípio com sua economia vol-
das pela Mesa. tada para a cana-de-açúcar e, posteriormente, para

Nada mais faltava para o mundo político. Vive- o café.
mos aquela triste Convenção do PMDB. A revista São 402 anos que fazem de São Sebastião um
Veja assinala que o Ministro da Justiça deste País dos Municípios mais antigos do Brasil. Por ali passa-
contratou um PM a fim de que arranjasse brutamon- ram desbravadores, historiadores, pioneiros, piratas,
tes para agredir uma figura tão respeitável como Ita- gente que, cada qual a seu modo, escreveu seu
mar Franco, o que foi um ataque à democracia. Por nome e sua participação nas histórias e lendas dessa
isso, o PPS foi prestar solidariedade a Itamar Franco cidade que hoje destaca-se na área turística e hoteleira.
e, hoje, ao Presidente do PMDB, Deputado Paes de Elevada à categoria de cidade em 8 de abril de
Andrade. 1875, São Sebastião experimentou um notável cres-

O que sentimos é que está existindo uma am- cimento neste século XX. Seu porto, um dos mais
biência política neste País, na qual a corrupção, o fi- importantes do País, foi remodelado e posteriormen-
siologismo e o clientelismo estão hegemônicos. E te, com a implantação do Terminal Petrolífero Almi-
essa relação acontece a partir do Executivo, porque rante Barroso, da Petrobras, consolidaria o seu de-
é ele que tem dinheiro, que libera as emendas, e senvolvimento. Com a sua transformação em estân-
isso não acontece por acaso. Queremos que tudo o cia em 1948, a cidade tomar-se-ia um pólo turístico
que está acontecendo aqui seja apurado. Mas gosta- e hoje é o paraíso de milhares e milhares de pes-
ríamos de dizer mais, que esse fisiologismo, essa soas de todo o País, atraídos pela beleza de suas
corrupção, é estrutural, não está dependendo do ca- praias e pelo conforto de sua rede hoteleira.
ráter ou da moral das pessoas. Privilegiada por Deus, onde a natureza e a ar-

Associando-nos às propostas do Líder do PT, ql,litetura colonial e moderna convivem harmoniosa-
gostaríamos também de trazer a proposta para mu- mente, São Sebastião oferece aos visitantes praias
darmos radicalmente a forma de fazer o Orçamento. das mais badaladas, como Cigarras, Arrastão, Pon-
Temos de acabar com essas emendas individuais, tal da Cruz, Porto Grande, Praia Grande, Baraque-
que se transformam em moedas de troca, por fisiolo- çaba, Guaecá, Toque Toque Grande, Calhetas, To-
gismo, e temos de ter de novo a coragem de trazer que Toque Pequeno, Maresias, Bo'~ucanga, Cam-
para esta Casa o debate sobre o Parlamentarismo. buri, Baleia, Praia Preta, Barra do Sahy, Juquehy,
O modelo organizado por esse poder presidencial, Barra do Una.
quase imperial, que tem na mão a possibilidade de Considerando a grande mola propulsora do de-
utilizar emendas corno moeda de troca para Deputados senvolvimento da cidade, principalmente a partir dos
é um fator incontrolável de corrupção. anos 70, o Porto de São Sebastião movimenta mi-
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Ihares de toneladas, colocando-se entre os maiores Transformada em distrito de Areias em 4 de
do mundo em movimentação de cargas. Dotado de março de 1842, a povoação desenvolveu-se com a
recursos tecnológicos e humanos altamente capaci- chegada do café às suas terras. No dia 9 de março
tados e especializados, seu porto é responsável pela de 1859, portanto há exatamente 139 anos, dava-se
geração de trabalho para centenas de famílias e re- a sua elevação à categoria de Município.
cursos para o Município, contribuindo decisivamente O ápice do Município dar-se-ia no período do
com o progresso oe todo o nosso Litoral Norte. café, e essa fase de opulência ainda pode ser aqui-

São Sebastião é uma jóia rara que o Criador latada pelas suas fazendas coloniais, retrato de uma
incrustou em nosso litoral, dotando-a dos mais belos época onde São José do Barreiro ditava normas e
recursos naturais. Assim é São Sebastião, fincada moda. É o caso da Fazenda Pau D'Alho, tombada
às margens do oceano, lembrando-nos que a natu- pelo IBPC - Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural,
reza ali é uma santa presença; santa presença do que atualmente abriga o Museu do Café.
Criador. Hoje, a economia local está centrada na agri-

Neste dia em que São Sebastião comemora o cultura de subsistência, na pecuária leiteira e em
seu 4020 aniversário, queremos cumprimentar a to- uma indústria florescente, o turismo, que conta com
dos os seus moradores, autoridades, lideranças, co- ramificações como o comércio, serviços e artesana-
merciantes, gente que atua quotidianamente, sem- to. Os turistas, que lotam as pousadas locais, curtem
pre no objetivo de receber com lhaneza de trato to- passeios a cavalo por sua serras, banhos em suas
dos os turistas que ali aportam. Quem visita São cachoeiras e riachos, caminhadas pela Serra da Bo-
Sebastião quer voltar sempre e não a esquece jamais. caina com seus 1700 metros de altitude. A cidade

Em nossas atividades como homem público, atrai também os amantes de esportes radicais, como
representante do Litoral Norte, Vale do Paraíba e vôo livre e a prática de canoagem e caiaque na Re-
Mantiqueira nesta Casa, temos nossas atenções vol- presa do Funil.
tadas para todas as cidades dessa importante re- O Campo da Bocaina, a Cachoeira Santo Izidro
gião. E a nossa aniversariante, São Sebastião, como e sua queda d'água com 80 metros, o Parque Nacio-
não poderia deixar de ser, recebe toda a nossa aten- nal da Serra da Bocaina, tombada pelo Patrimônio
ção, o nosso carinho e respeito. Histórico Federal e que conserva fauna e florestas

primitivas, são outras atrações que fazem a delícia
Ao fazermos esse registro nos Anais do Con- dos turistas e visitantes desta cidade maravilhosa

gresso Nacional, cumprimentamos São Sebastião, que, com seus poucos mais de 4 mil habitantes, é
sua gente e suas autoridades nas pessoas do seu uma jóia rara incrustada na Serra da Bocaina.
ilustre Prefeito, Sr. João Siqueira, e de seu Presiden-
te da Câmara Municipal, o nobre Vereador José Parabéns, São José do Barreiro, por esses
Cardim de Souza. seus 139 anos de alegrias e tristezas, lutas e con

quistas, emoções e saudades. O futuro da nossa terra,
Parabéns, São Sebastião, pelos seus 402 da nossa gente, de nossos filhos, depende das ações

anos! desenvolvidas hoje. Precisamos trabalhar com garra,
Sr. Presidente, uma outra cidade, nossa queri- dedicação e união de esforços, na busca constante

da São José do Barreiro, aniversariou no dia 9 de de alternativas de desenvolvimento. Assim caminha
março último, quando comemorou o seu 1390 aniver- o povo de São José do Barreiro, sua população,
sário. Trata-se de um Município dos mais bonitos da suas lideranças e autoridades, atuando com fé, des-
região vale-paraibana e de todo o interior paulista, pertando orgulho e satisfação e sendo respeitada
onde a natureza foi pródiga em todos os sentidos, e pelas novas gerações.
dos mais importantes, que desempenhou papel de Na figura do Prefeito dessa querida cidade,
destaque na economia brasileira no período áureo Marco Antônio de Oliveira Santos queremos esten-
do café. der nossos mais sinceros cumprimentos a todos de

Situada no caminho entre as montanhas minei- São José do Barreiro pelo transcurso do 1390 ani-
ras e o porto de Mambucada, São José do Barreiro versário dessa querida e simpática cidade.
surgiu em um arraial fundado por João Ferreira de Outro assunto, Sr. Presidente. Na divisão políti-
Souza, situado nas imediações de um atoleiro de di- co-administrativa brasileira, as cidades ocupam um
fícil passagem, o que motivaria sua denominação. papel de destaque. Costumamos dizer que as cida-
Naquele local, por volta de 1820, foi construída uma des são a parte mais fundamental nessa divisão, aci-
capela dedicada a São José. ma dos Estados e da própria Federação. Afinal, são
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nas cidades que vivem - e convivem - as pessoas. Registramos, nos Anais do Congresso Nacional,
Ali estão enraizadas suas tradições familiares, histó- nossos cumprimentos à população de Queluz pelo
ricas e sentimentais. transcurso de seu aniversário no dia 4 de março nas

Um pensador do século passado, Georges Ro- pessoas de seu ilustre Prefeito, José Edson Torino,
denbach, dizia que "as cidades têm a sua personali- e do seu dinâmico Presidente da Câmara Municipal,
dade, um espírito autônomo, um caráter quase exte- José Fernando Andrade Geribelo, em nome de to-
riorizado que corresponde à alegria, ao amor, à re- dos os Srs. Vereadores locais. Fazemos um cumpri-
núncia. Toda cidade é um estado de alma 'e basta mento especial às Sras. Vereadoras, através de
demorar-se nelas um pouco para que esse estado nossa amiga Amélia Maria da Silva Garcez Jardim, a
de alma se comunique, se nos propague num fluído popular Vereadora Amelinha.
que se inocula e se incorpora com a nuança do ar". Eram os registros que gostaria de fazer, Sr.

Outro pensador, contemporâneo de Roden- Presidente.
bach, André Suares, também se debruçou no estudo O SR. LUCIANO CASTRO (PSDB - RR. Pro-
de nossas cidades. Disse em um interessante texto, nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
onde analisava valores, como as riquezas naturais e e Srs. Deputados, o Conselho Nacional de Saúde,
as obras realizadas pelo homem: "As cidades são as apoiado em relatório do Conselho Federal de Odon-
paisagens mais belas". tologia, limitou a criação de novos cursos de Odonto-

Digo tudo isso tendo em minha mente a ima- logia em regiões onde hoje são formados profissio-
gem de uma das mais queridas, simpáticas e aco- nais em número muito superior às necessidades da
Ihedoras cidades do Vale do Parâíba: Queluz. Cons- população.
tantemente estamos visitando Queluz, percorrendo A Medida, em boa hora, admite a criação de
suas ruas e logradouros públicos, reunindo-nos com novos cursos onde haja comprovada carência da-
suas autoridades e lideranças, auscultando as reivin- queles profissionais, desde que sob as condições
dicações de sua gente. estabelecidas pelo Decreto n° 1.303, de 8 de no

vembro de 1994, e cita especificamente os estados
E a cada visita, Sras. e Srs. Deputados, o que de Roraima, Acre, Amapá, Rondônia e Tocantins

observamos é uma cidade diferente. Ela está sem- como os mais desassistidos nesta área.
pre em ebulição, crescendo, recebendo novas edifi- Em sua proposta de Governo, O Presidente
cações, novas obras realizadas pelo seu dinâmico Fernando Henrique Cardoso reconhece que "a edu-
Prefeito, nosso companheiro José Edson Torino. E o cação é, hoje, requisito tanto para o pleno exercício
mais importante: nota-se esse dinamismo, esse da cidadania como para o desempenho de ativida-
crescimento, a cidade mudando constantemente, e des cotidianas, para a inserção no mercado de tra-
sempre para melhor, mas sendo preservados seus balho e para o desenvolvimento econômico e ele-
monumentos históricos, vestígios de suas ricas mento essencial para tomar a sociedade mais justa,
tradições. solidária e integrada".

Caminhar por Queluz, suas praças e parques, por isso eu aplaudo essa decisão, sobretudo
suas ruas sempre muito limpas e bem cuidadas, ver- porque ela certamente concorrerá para evitar o êxo-
mos o rio cortando o coração da cidade, sua zona do de jovens estudantes daqueles Estados, que, por
rural rica e produtiva, é sempre gratificante para nós falta de oportunidades, costumam buscar o seu apri-
que aprendemos a admirá-Ia e respeitá-Ia. moramento intelectual nas unidades mais desenvol-

Por tudo isso queremos, nesta oportunidade, vidas da federação e que, depois de formados, aca-
registrar desta tribuna nossos mais efusivos cumpri- bam no mais das vezes ficando por lá, deixando, em
mentos à cidade de Queluz, pelo transcurso de mais conseqüência, de atender as demandas sociais das
um aniversário no dia 4 de março. populações dos seus Estados de origem.

Com certeza, uma efeméride que se reveste da Estou convencido de que o progresso deste
mais significativa importância para a operosa popu- País está intimamente condicionado à superação
lação dessa cidade, cuja história é um eloqüente tes- das profundas distorções regionais que, em última
temunho de bravura, do labor, do espírito de em- instância, acabam agravando as já gigantescas dis-
preendimento do povo bandeirante. Uma data a co- torções sociais.
memorar-se com muito júbilo, num ambiente de fra- Era o que tinha a dizer.
temidade e amizade, de trabalho profícuo em prol do O SR. LUIZ DURÃO (PFL - ES. Pronuncia o
seu desenvolvimento: seguinte discurso.) - Sr. presidente, Sras. e Srs.
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Deputados, a situação financeira dos Policiais Rodo
viários Federais, que até este mês se socorriam de
gratificações decorrentes de decisão judicial de tute
Ia antecipada, assume no momento uma feição ver
dadeiramente calamitosa, pois a sua remuneração
sofreu uma queda de quase 70%.

Desejo relembrar a V.Exa, Sr. Presidente, a
imensa dívida em que a Nação incorre para com os
integrantes da Polícia Rodoviária Federal, valorosos
guardiões de 25% do pib que circula em nossas ro
dovias fedE!rais.

Ao longo de quase setenta anos de atividades
dedicadas diutumamente ao serviço da sociedade
brasileira, esses servidores incansáveis socorrem as
vítimas de acidentes de trânsito, enfrentam margi
nais, apreendem cargas irregulares e veículos furta
dos, combatem o crime organizado, entre outras ati
vidades de enorme interesse para a sociedade brasi
leira em sua generalidade.

Portanto, em todos os momentos de suas vidas
funcionais, estes servidores e heróis anônimos de
fendem a integridade física de nossos irmãos brasi
leiros como também o patrimônio público ao longo
das rodovias federais em todo o território nacional.

Em que pese a natureza exaustiva desses en
cargos, o efetivo operacional ora disponível pela Po
lícia Rodoviária Federal corresponde apenas a um
percentual ínfimo em relação às suas verdadeiras
necessidades em pessoal.

Vale ainda acrescentar que a recente aprova
ção do Código de Trânsito Brasileiro nesta Casa
criou numerosas novas atribuições que se somam
àquelas decorrentes de sua competência constitucional.

Ilustramos ainda, nesta quadra da história na
cional, quando toda a sociedade se conscientiza da
importância do cumprimento da lei, seja por gover
nantes, seja por governados, que a já sofrida classe
dos Policiais Rodoviários Federais é surpreendida e
profundamente atingida por medida das mais drásti
cas do Governo, que se reflete num choque em sua
estrutura familiar, impondo um baque em sua renda,
do que decorrem sérios constrangimentos financeiros
e sociais.

Em face de parecer emanado do Supremo Tri
bunal Federal, o Ministério da Administração e Re
forma do Estado decidiu, mediante ofício datado de
5 de março próximo passado, suspender o paga
mento das gratificações asseguradas pelas decisões
até então acatadas. Em decorrência, os vencimen
tos e os proventos para a categoria foram reduzidos
em cerca de 70% do que recebia anteriormente.

Como esperar, em tais circunstancias, que es
ses servidores conservem a sua estabilidade emo
cionai, absolutamente essencial ao fiel cumprimento
de seu dever funcional nas rodovias federais
brasileiras?

Antevê-se portanto, Sr. Presidente, que se
avizinha um eminente estado de calamidade na fa
mília rodoviária federal, com resultados imprevisí
veis, pois o que atualmente ocorre fere especifica
mente o texto constitucional que veda determinante
mente a redução dos vencimentos dos servidores
públicos.

Neste sentido, com o objetivo de dirimir tal si
tuação, pedimos encarecidarnente ao Poder Executi
vo as providências que se fazem urgentes e necessá
rias ao encaminhamento de proposição referente à
criação do Plano de Carreira dos Policiais Rodoviá
rios Federais, em estrito cumprimento do que pres
creve a Constituição Federal em seu art. 144, § 2°.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. JARBAS LIMA (PPB - RS. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Brasil, como qualquer outro país no
contexto internacional, precisa realizar operações de
importação como sempre o fez. Em contrapartida, as
exportações são imprescindíveis, pelo menos para
equilibrar a balança comercial, ainda mais quando
as dívidas externas vêm se avolumando com poucas
perspectivas de solução.

No atual mundo globalizado e competitivo, as
exportações dos mais diversos produtos encontram
concorrências de países que ofertam sua produção
com qualidade e preços mais atraentes.

Para concorrer no mercado internacional, os
produtos, necessariamente, devem ter mais qualida
de e bons preços. Para se conseguir qualidade e
bons preços há necessidade de investimentos mais
acessíveis para se aprimorar as técnicas produtivas
e para reduzir os custos. Isto quer dizer financiamen
tos com juros razoáveis, módicos e subsidiados. Os
juros altos inibem e fatalmente inviabilizam os inves
timentos nos processos produtivos, comprometendo
a eficiência das empresas e daqueles que se dedi
cam a gerar bens e serviços exportáveis. Os juros
desenfreados elevam os custos da produção, dificul
tando-Ihe o certame internacional.

Para não bulir nos privilegiados juros, o Gover
no tem buscado a edição de normas para aliviar a in
cidência tributária sobre operaçõés de produtos des
tinados às exportações. Para tal desiderato, o ICMS
tem sido um dos tributos atingidos, com vista às ex
portações, conforme prevê a denominada Lei Kandir.
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As falhas e as injustiças desta lei não tardaram a os juros não devem ser privilegiados de forma irres-
aparecer, pois ela repercutiu de forma maléfica nas ponsável e absurda, a ponto de serem antagônicos
contas dos Estados e dos Municípios, especialmente aos objetivos visados, comprometendo os custos da
daqueles cujas atividades econômicas estão mais produção e, conseqüentemente, a competitividade dos
voltadas às exportações. bens exportáveis.

Para exemplificar esta situação de injusti- A SRA. MARIA VALADÃO (PTB - GO. Pro-
ça, face à Lei Kandir, no ano de 1997, o Esta- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
do do Rio Grande do Sul teve uma perda de e Srs. Deputados, passado o clima de expectativa e
R$ 313.652.000,00, e os Municípios amarga- de euforia que tomou conta do País por ocasião das
ram uma quebra de R$ 78.413.000,00. Enquanto últimas Olimpíadas de Atlanta, resta-nos uma pro-
isso, os juros continuam nas alturas, dando polpudos funda reflexão quanto à situação do Brasil perante o
ganhos aos banqueiros, restando para os Estados e cenário esportivo mundial. Neste ano, teremos a ex-
Municípios arcar com os custos de uma política mal- pectativa do campeonato mundial de futebol.
dosa e equivocada, sem previsão de uma adequada À exceção do futebol, esporte milionário, com
compensação. os jogadores mais caros do mundo comprados pelos

Ao Governo Federal cabe a glória de poder times europeus, as demais modalidades esportivas,
alardear que o déficit comercial foi pouco menor, principalmente os atletas que praticam esportes indi-
embora ainda significativo. Aos Estados e, principal- viduais, atravessam grandes dificuldades para fazer
mente, aos Municípios restam os rombos em seus frente às aguerridas representações dos países que tra-
cofres e a obrigação de assumir compromissos cada dicionalmente acreditam e investem em seus valores.
vez maiores, diante de serviços que deveriam ser Nas competições esportivas nacionais e inter-
prestados e suportados pela União, como saúde, se- nacionais, constata-se a ausência de priorização e
gurança, educação, obras etc. de importância atribuída ao esporte como política de

Setores da área do Governo Federal, conforme Governo e como fator fundamental nos alicerces da
noticiado na imprensa, insistem em apontar os Go- cidadania. Ao contrário dos países do Primeiro Mun-
vernadores dos Estados e os Prefeitos Municipais do, que adotam com seriedade a prática esportiva
como os culpados pelo desequilíbrio e pelo déficit como meio para se obter o desenvolvimento integral
das contas públicas brasileiras, porque não promo- da população, sobretudo da infanto-juvenil, no Brasil
veram o enxugamento de seus gastos. Isto é falso! este procedimento não é desempenhado de forma
Não se pode atribuir a Governadores e Prefeitos a eficiente e sistemática. Não temos uma tradição do
responsabilidade exclusiva pelo rombo das contas esporte com raízes na cultura nacional.
públicas. Os Estados e Municípios até diminuíram Pela experiência acumulada ao longo do tempo
suas despesas. Mas, graças à mal concebida .l"ei nos certames internacionais, haveremos de concluir
Kandir, a arrecadação tributária quebrou e diminuiu que se quisermos dar um salto qualitativo e quantita-
sensivelmente para muitos Estados e Municípios. tivo para conquistas futuras, teremos primeiro que
Este desfalque na arrecadação estadual e' municipal alterar o perfil da população brasileira.
concorreu decisivamente na contabilidade das con- O desenvolvimento de ações educativas no
tas públicas e no seu resultante déficit. campo do esporte, integradas a outras formas de

É injusto indigitar os Governadores e os Prefei- atendimento individual e comunitário, com prioridade
tos M,unicipais, atribuindo-Ihes responsabilidades para crianças e adolescentes, é o caminho certo
pelos resultados danosos decorrentes de atos do para melhorar a performance do País nos anos futu-
Governo Federal e de sua mal engendrada Lei Kandir. ros, formando gerações saudáveis, imbuídas de es-

Urge uma tomada de posição do Governo Fe- pírito competitivo e embaladas pelo sentimento cívi-
deral para que os Estados e Municípios mais atingi- co, patriótico e fraterno.
dos pelas isenções fiscais para a exportação tenham Esses laços foram rompidos ou - na melhor
uma adequada compensação e possam desenvolver das hipóteses - negligenciados no Brasil em decor-
seus programas e serviços a bem de suas comuni- rência dos modelos de desenvolvimento implantados
dades. no País há algumas décadas, com características

As exportações precisam ser incentivadas, socialmente excludentes, concentradoras de renda e
mas com justiça e eqüidade, sem impor sacrifícios exacerbadoras de problemas sociais.
incompensados a comunidades inteiras. Se os tribu- _Esse processo perverso, cuja reversão está
tos precisam ser aliviados para facilitar as exportações, sendo paulatinamente conseguida pelo atual Gover-



Excelentíssimo senhor Presidente da República,
Tratando de assunto cuja iniciativa compete

privativamente a Vossa Excelência, sugiro que seja
encaminhado ao Ministério da Educação orientação

Haveremos de contar com um futuro mais pro
missor para o próximo milênio, com uma população
em melhores condições de representar o Brasil lá
fora, como conseqüência lógica de um padrão de
vida mais digno e elevado conquistado aqui dentro.

Esperamos também que seja despertada a
consciência nacional em apoio aos nossos valores
humanos em todos os campos de atuação. E parti
cularmente nos esportes, torcemos para que nossos
atletas sejam valorizados e respeitados não apenas
após uma batalha intrépida para obter a glória do pó
dio, mas que tenham todo o apoio, incentivo e garantia
de mercado, independentemente das medalhas.

Almejamos que as escolas e universidades
brasileiras se constituam em laboratórios de onde
possam emergir novos valores dos quais possamos
nos orgulhar.

Seria salutar também que a iniciativa privada
defendesse cada vez mais as cores do Brasil, inves
tindo nos desportistas nacionais, patrocinando jogos,
torneios e competições, evitando, assim, que tais
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no, afetou de forma contundente o sistema educa- funções continuem a ser exercidas exclusivamente
cional brasileiro, tornando caótico o ensino, desde a pelo Poder Público.
fase fundamental até as universidades. Esta é a Sem estas mudanças, continuaremos à mar-
grande razão de estarmos tão aquém dos países de- gem das' grandes potências, na costumeira atitude
senvolvidos, que investem maciçamente na Educa-· conformista de contar com um número tímido de me-
ção para a melhoria da qualidade de vida das popu- dalhas, embora tenhamos um potencial tão promis-
lações. As escolas se constituem nos campos férteis sor para melhorar o quadro atual. Para melhorar a
de onde germinam as sementes do futuro. E é nesse nossa performance esportiva, sugerimos se promo-
ambiente que se moldam os valores para todas as va competições nacionais, a partir da disputa nos
olimpíadas. bairros, dando aos nossos jovens, notadamente os

Sempre lutei pela valorização do esporte nas mais carentes, e também aos deficientes físicos
escolas, tendo, inclusive, em 1996, proposto ao Pre- oportunidade de um treinamento mais sistemático,
sidente da República, através de Indicação, um voltado para a descoberta e estímulo de valores na
maior incentivo às atividades culturais e esportivas área esportiva. Assim, estariam em melhores condi-
nos estabelecimentos escolares. Há necessidade de ções de participar, futuramente, das olimpíadas
se pensar urgentemente no perfil dos atletas, que internacionais.
deverão representar o mundo no ano de 2004. Te- A prática de esportes e ginástica, desde a in-
mos hoje uma população essencialmente jovem, fância, é fator determinante no desenvolvimento inte-
com cerca de 45% menores de dezoito anos. A lectual, psíquico e físico do indivíduo, predispondo-o
maioria dessas crianças e adolescentes não encon- a uma aprendizagem melhor durante toda a sua
tra condições para o atendimento de suas necessi- vida. A realização de campeonatos esportivos em
dades básicas de alimentação, escola, saúde, teto e âmbito escolar em datas cívicas, por exemplo, já fo-
socialização. ram mais comuns outrora, além de poderosos ele-

A despeito desse quadro, estamos vivendo um mentos na elevação do nível cultural de um povo.
São formas de democratizar a descoberta de novosmomento de significativas transformações, que sina-

lizam para uma atenção especial às nossas crianças talentos no campo do esporte, os quais projetam o
e jovens. Mas ainda carecemos de um projeto nacio- nome do país no exterior e apuram os valores nacio-
nal de longo prazo que viabilize a abertura de cami- nais de qualidade, esforço, dedicação e trabalho em
nhos que permitam avanços e conduzam a objetivos equipe. Além disso, o esporte contribui sobremanei-
concretos. ra para afastar o jovem das drogas e dos desvios de

comportamento.
Nesse sentido, Sr. Presidente, requeiro a V.

Exa. o encaminhamento de indicação ao Presidente
da República sugerindo maior incentivo às ativida
des culturais e esportivas nas escolas, inclusive a
formação de fanfarras e bandas de música. Solicito
que o texto desta indicação seja transcrito nos Anais
desta Casa.

Era o que tinha a dizer.

INDICAÇÃO A QUE SE REFERE A
ORADORA:

INDICAÇÃO

Sugere ao Senhor Presidente da Re
pública maior incentivo às atividades cul
turais e esportivas nas escolas, inclusive
a formação de fanfarras e bandas de
música.



Um outro absurdo é a situação do professor
primário e secundário, onde por falha técnica não se
possibilita a aposentadoria com 25 anos de serviço.

Aí, Srs. Deputados, inventaram uma fórmula
maluca. Aplica-se no caso da mulher 20% sobre o
número de anos trabalhados, o resultado é diminuí
do dos 30 anos. Sobre este resultado aplica-se um
pedágio de mais 20%, o que resultará, sem sombra
de dúvidas, que todos trabalharão mais que os 25
anos tão propagandeados.

Por isso, precisamos aprovar a nossa emenda
e fazer com que esta esculhambação volte ao Sena
do Federal e possamos rediscutir a matéria no próxi
mo ano, porque, Srs. Deputados, V. Exas. não per
cebem que os argumentos aqui são falaciosos, dis
torcem a verdade com o único objetivo de retirar os
direitos do povo.

Só como exemplo de argumentos falaciosos,
primeiro disseram que estava garantida a gestão
quadripartite, depois disseram que era só consultiva.
Disseram também que a previdência manda dinheiro
para o FAT. Isto não existe. O FAT é que empresta
dinheiro para a saúde, a agricultura e até mesmo
para a previdência. E lá há um superávit de 50 bilhõ
es de dólares, porque lá existe a gestão tripartite
com poderes deliberativos.

O bom senso e a lógica mostram que devemos
parar com esta brincadeira de mal gosto, enterrando
este projeto. Para tanto é fundamental que V. Exas.
votem a favor da nossa emenda, que tenta salvar os
aposentados e pensionistas.

É um absurdo você ouvir de alguns líderes que
dão sustentação ao Governo: "O projeto está ruim
mas não podemos alterá-lo, senão volta ao Sena
doM. Este argumento não é sério...

Sr. Presidente, o povo não é bobo; não é de
graça que mais de dois milhões de pedidos de apo
sentadorias foram encaminhados recentemente.

Srs. Parlamentares, V. Exas. acham que o
povo irá votar nos Parlamentares que aqui estão reti
rando os seus direitos? Fica aqui esta pergunta para
a consciência de V. Exas. As urnas refletirão as
posições de V. Exas.

O SR. WELlNTON FAGUNDES (PL-MT. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, venho a esta Tribuna para falar de
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para que se incremente a prática de atividades des- dizem que na aposentadoria proporcional o pedágio
portivas nas escolas públicas, assim como a forma- de 40 % vai, na verdade, acabar com a possibilidade
ção de fanfarras e bandas de música. de alguém se aposentar com 30 anos de serviço. E

É consenso de que a prática de esportes e gi- na aposentadoria integral, com o pedágio de 20%,
nástica, tal como o contato ativo com a música, des- ninguém vai aposentar-se com 35 anos de contribuição.
de a infância, é fator determinante no desenvolvi
mento intelectual, psíquico e físico do indivíduo, pre
dispondo-o a um aprendizado mais fácil durante
toda a sua vida. Portanto, o destino de uma nação
está, em sua maior parcela, pendente a estes com
ponentes de qualidade da educação básica que, in
felizmente, foram relegados a um segundo plano.

A realização de campeonatos esportivos em
âmbito escolar e a exibição de fanfarras formadas
pelos estudantes em datas cívicas, que já foram
mais comuns outrora, além de poderosos elementos
na elevação do nível cultural de um povo, são for
mas de democratizar a descoberta de novos talen
tos, tanto no campo do esporte como no da música,
os quais projetam o nome do País no exterior e apu
ram os valores nacionais de qualidade de perfor
mance, esforço, dedicação e trabalho em equipe.

Brasília, de agosto de 1996. - Maria Valadão,
Deputada Federal.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT-RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a emenda aglutinativa que ora defende
mos e lutamos para a sua aprovação, visa garantir
que a forma de cálculo para a aposentadoria terá.
como base os últimos 36 meses, corrigidos moneta
riamente mês a mês. Caso isso não ocorra, teremos
o arrocho das aposentadorias, pois a intenção de
Governo é calcular sobre os últimos dez anos. Isto
trará, sem dúvida, um prejuízo enorme para todos os
que estão no mercado de trabalho, bem como para
os trabalhadores do futuro.

É bom lembrar que fui Constituinte em 1988, e
naquela época diminuímos para três anos a base de
cálculo, o que possibilitou um aumento no valor da
aposentadoria.

Eu, particularmente, não acredito que os Depu
tados irão votar contra esta emenda, pois o texto
como está é um absurdo.

Na verdade, o texto construído pelo Senador
Beni Veras e adotado pelo Relator, Deputado Arnal
do Madeira, é uma colcha de retalhos, é um mons
trengo, é um Frankenstein.

Basta lembrar que o trabalhador, filho da clas
se média, vai contribuir no mínimo 45 anos, e o filho
da elite, 35 anos, devido à vinculação do tempo de
contribuição com a idade. Na famosa regra de transi
ção, onde é enfatizada a idade de 53 anos, eles não
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assunto que merece a atenção de todos nós, princi- Em decorrência, os vencimentos e os proven-
palmente agora, que está em vigor o novo Código de tos para a categoria foram reduzidos em cerca de
Trânsito Brasileiro. 70% do que recebia anteriormente.

Trata-se dos policiais rodoviários federais. A Como esperar, em tais circunstâncias, que es-
situação financeira da Polícia Rodoviária Federal, ses servidores conservem a sua estabilidade emo-
que até este mês se socorria de gratificações decor- cional, absolutamente essencial ao fiel cumprimento
rentes de decisão dá tutela antecipada, assume, no de seu deverfuncional nas rodovias federais brasileiras?
momento, uma feição verdadeiramente calamitosa, Antevê-se, portanto, que se avizinha um emi-
pois sua remuneração sofreu uma queda de quase nente estado de calamidade na família rodoviária fe-
70%. deral, com resultados imprevisíveis, pois o que atual-

Quero destacar a imensa dívida em que a Na- mente ocorre, fere, especificamente, o texto constitu-
ção incorre para com os integrantes da Polícia Ro- cional, que veda determinantemente a redução dos
doviária Federal, valorosos guardiões de 25 % do vencimentos dos serviços públicos.
PIB que circula em nossas rodovias federais. A Polícia Rodoviária Federal, através da sua

Ao longo de quase setenta anos de atividades Associação, tem feito várias gestões aqui no Con-
dedicadas diutumamente ao serviço da sociedade gresso, a fim de que todos os Parlamentares pos-
brasileira, esses servidores incansáveis socorrem as sam apoiar suas reivindicações. E dentre essas rei-
vítimas de acidentes de trânsito, enfrentam margi- vindicações, a mais rápida e que a classe tinha mais
nais, apreendem cargas irregulares e veículos furta- urgência é exatamente a questão do pagamento das
dos, combatem o crime organizado, entre outras ati- diferenças, que a Polícia entrou na Justiça, referen-
vidades de enorme interesse para a sociedade brasi- tes aos meses de novembro de 1997 a fevereiro de
leira em sua generalidade. 1998. Depois de vários pleitos que fizemos, ficou

Em todos os momentos de suas vidas funcio- acertado que esse pagamento será feito a partir da
nais, estes servidores e heróis anônimos defendem próxima semana.
a integridade física de nossos irmãos brasileiros, Além disso, os patrulheiros rodoviários federais
como também o patrimônio público ao longo das ro- estão reivindicando a implantação da carreira da Po-
dovias federais em todo o território nacional. lícia Rodoviária Federal via medida provisória, a

Em que pese a natureza exaustiva desses en- exemplo de outras carreiras criadas pelo Govemo
cargos, o efetivo operacional ora disponível pela Po- Federal, através das MP nºs 1.535/96 e 1.588/97, o
lícia Rodoviária Federal corresponde apenas a um que resolverá de imediato a situação de desespero
percentual ínfimo em relação às suas verdadeiras que vivem hoje os patrulheiros, ou, na impossibilida-
necessidades em pessoal. de, o envio urgente ao Congresso Nacional do proje-

Vale ainda acrescentar que recente aprovação to de lei instituindo a supracitada carreira.
do Código Nacional de Trânsito nesta Casa criou nu- Temos informação da Associação da Polícia
merosas novas atribuições, que se somam àquelas Rodoviária Federal de que, de acordo com a Lei Or-
decorrentes de sua competência constitucional. çamentária Anual, o Departamento de Polícia Rodo-

Não podemos deixar de destacar, Sr. Presiden- viária Federal e o Ministério da Justiça dispõem de
te, que quando toda a sociedade se conscientizou recursos suficientes para a implantação da carreira e
da importância do cumprimento da lei, seja por go- o pagamento dos atrasados.
vemantes, seja por governados, a já sofrida classe Concluindo, Sr. Presidente, não poderia deixar
dos Policiais Rodoviários Federais é surpreendida e de elogiar o trabalho eficiente dos patrulheiros rodo-
profundamente atingida por medida das mais drásti- viários federais do meu Estado, Mato Grosso. Mes-
cas do Governo, que se reflete num choque em sua mo com os vários problemas, todos eles desempe-

.estrutura familiar, impondo um baque em sua renda, nham condignamente suas funções, muitos deles
do que decorrem sérios constrangimentos financeiros chegando até mesmo a fazer o trabalho de tapar bu-
e sociais. racos nas rodovias que se encontram em péssimas

Em face de parecer emanado do Supremo Tri- condições, evitando, assim, muitos acidentes.
bunal Federal, o Ministério da Administração e Re- Era o que tinha a dizer.
forma do Estado decidiu, mediante ofício datado do O SR. PEDRO WILSON (Bloco/PT-GO. Pro-
último dia cinco, suspender o pagamento das gratifi- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
cações asseguradas pelas decisões até então aca- e Srs. Deputados, ocupamos, no dia de hoje, esta
tadas. tribuna com a intenção de fazer uma reflexão acerca



Março de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Sexta-feira 20 07091

do velho problema da discriminação racial. Esse crática. Essa divulgação, à guisa de novidade, bem
tema já foi muito discutido, na teoria talvez até já te- demonstra nossa carência em matéria de iniciativas
nhamos esgotado o assunto, mas na prática convi- do Estado e do mercado visando à igualdade racial.
vemos corriqueiramente com discriminações de toda O dia 21 de março é o Dia Internacional pela
natureza: no trabalho, nas escolas, no campo, nas Eliminação da Discriminação Racial. Na origem, a
ruas, enfim, o negro ainda continua sendo o alvo do data é uma homenagem às vítimas do apartheid sul-
desprezo e da intransigência dos ditos -brancos-. africano. A data de 21 de março foi escolhida em ra-

Mas o que verdadeiramente temos que fazer zão do massacre de Sharpeville, em 1960, quando
para mudar esta situação? O que é preciso fazer dezenas de pessoas, manifestando-se em ato pací-
para acabar com esses constantes crimes raciais? fico, foram assassinadas. O Seminário Internacional

A questão racial é reconhecidamente central promovido pelas Nações Unidas em Brasília, no Ho-
para qualqu~r discussão sobre democracia e direitos tel Nacional, em 1966, fez a indicação da data, pos-
humanos no Brasil. O preconceito e a discriminação teriormente assumida pela Assembléia das Nações
sobre grupos étnicos é uma realidade num país que Unidas.
herdou de uma concepção colonial eurocentrista o Sr. Presidente, a Constituição Brasileira é clara
desprezo pelos desiguais. Passados mais de um sé- e incisiva quando trata das discriminações raciais.
culo desde a abolição da escravatura, os grupos Vejamos o art. 3º, inciso IV:
mais atingidos pela discriminação, o negro e o índio, Promover o bem de todos, sem pre-
continuam sendo alvo de desvantagens cristalizadas conceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
historicamente, e o propósito de todos nós é,remo- quaisquer outras formas de'discriminação.-
ver essas desvantagens, combatendo o preconceito Mais adiante, no art. 50:
em todas as suas dimensões, a econômica, a política
e a cultural. Todos são iguais perante a lei, sem

Gostaríamos de começar examinando o con- distinção de qualquer natureza, garantindo-
ceito de políticas afirmativas como um núcleo de se aos brasileiros e aos estrangeiros resi-
princípios que articulam e legitimam a dinâmica so- dentes no País a inviolabilidade do direito à
cial. Acreditamos que essas políticas deveriam ser vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
declaradamente reconhecidas no nosso arcabouço à propriedade, nos termos seguintes:
legal, e para isso é necessário discutirmos os seus .
princípios. VIII - Ninguém será privado de direitos

Há uma discussão jurídica na base da questão por motivo de crença religiosa ou de convic-
das políticas afirmativas. De um lado, há quem ainda ção filosófica ou política, salvo se as invocar
se disponha a interpretar os ideais de neutralidade para eximir-se de obrigação legal a todos
do Estado e de igualdade formal perante a lei como imposta e recusar-se a cumprir prestação
impedimentos a qualquer intervenção que implicaria alternativa, fixada em lei.
privilegiar algum grupo. Já o outro ideal, tão relevan- ..
te quanto o primeiro, da generalização das condições XLlI- a prática de racismo constitui cri-
materiais mínimas para o exercício da cidadania, de- me inafiançável e imprescritível, sujeito à
fende a intervenção sobre os resultados espontâ- pena de reclusão, nos termos da lei.
naos da dinâmica social, pois o respeito estrito pela Não há para onde correr. Se a lei fosse razoa-
não int~rvenção encobriria a manutenção de mono- velmente cumprida, a questão do racismo não existi-
pólios e hierarquias socialmente enraizadas. ria mais. As leis parecem ser muito frágeis para coi-

Todos os fundamentos da democracia pressu- bir o preconceito e fazer respeitar os direitos dos se-
põem a criação de condições objetivas para o exer- res humanos. Para superarmos essa situação, é ne-
cício da cidadania plena por todos os cidadãos. E cessário um esforço contínuo de todos, sejam os
mesmo em termos de mercado, é preciso que haja que ocupam posições no Governo Federal, no Poder
condições de concorrência igual para todos. Aliás, Legislativo, no Poder Judiciário, em todas as esfe-
só agora vejo a preocupação de agências de publici- ras, sejam aqueles que atuam nas organizações
dade em pesquisar o mercado formado pelos negros não-govemamentais.
de classe média no Brasil, revelando o óbvio, qual É preciso demostrarmos.a legitimidade das
seja o de que há um expressivo contingente do mer- ações afirmativas. Como há o argumento da igualda-
cado que nem para consumir encontra oferta demo- de formal, é preciso um esforço denodado para de-
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monstrarmos a legitimidade das ações afirmativas,
indicando) de maneira convincente, a profunda des
vantagem social decorrente do tratamento formal
mente igual. É necessário revelarmos como aí se
encobre um disfarce para desigualdades materiais
inaceitáveis e como se faz necessária a atuação
compensatória do Estado.

É preciso ressaltar que a inserção dos grupos
africanos e indígenas na sociedade brasileira apre
sentou, ao contrário das demais, características es
peciais, a exigirem atenção privilegiada. Duas espe
cificidades marcam a história da integração de índios
e negros à vida nacional. Primeiro, o fato de terem
estado sujeitos à escravidão durante séculos; segun
do, o fato de terem sido estigmatizados como raças
inferiores em todo o período de expansão e preemi
nência européia, que elegeu o seu padrão como
sendo o de excelência. Em resumo, nesses grupos
se conjugaram, desde o início da formação do Brasil,
dois fatores desfavoráveis: a redução a condições
materiais de vida degradadas e degradantes e o es
tigma da discriminação racial.

Esses fatores históricos trágicos persistem em
seus efeitos hoje. Pesquisas recentes vêm demons
trando desvantagens sociais dos grupos designados
pelo IBGE como pretos e pardos. Os resultados des
favoráveis encontram-se em todas as áreas, da
educação e saúde à inserção no mercado de traba
lho. Além disso, a existência de nítida desvantagem
social associada à cor tem efeitos profundos sobre a
subjetividade das pessoas.

Tal situação do desfavorecimento não existe
apenas em função das relações entre sociedade e
mercado, mas também foi gerida pelo Estado a p.~rtir

de decisões políticas conscientes. O Estado, aliás, já
deu guarida a muitos erros no tratamento da questão
racial. Se aquele que é considerado um dos maiores
sábios da nacionalidade, um grande homem de Es
tado, que foi Rui Barbosa, mandou queimar todos os
documentos sobre a história da escravatura, imagi
nanqo que com isso diminuiria nossa vergonha, o
que dizer dos menos sábios que estiveram à frente
do Estado em toda nossa história?

Dentro dessa questão que envolve as relações
raciais, alguns aspectos precisam ser aprofundados.
As relações raciais no trabalho é um problema agra
vante. Existem muitas denúncias, averiguações de
empresas que não contratam negros para os seus
quadros.

Alei diz:

Art. 1°. Serão punidos na forma da lei
os crimes resultantes de preconceitos de
raça ou de cor.

Art. 4°. Negar ou obstar emprego em
empresa privada: Pena - Reclusão de 2
(dois) a 5 (cinco) anos.

Mas será que os órgãos competentes e o Po
der Judiciário têm acompanhado essa vergonhosa e
descarada realidade social brasileira? Há anúncios
de emprego em que só faltam colocar uma observa
ção embaixo: "Negros, não!" Em 99% dos anúncios,
nas entrelinhas, está muito claro o caráter discrimi
natório.

Ainda sobre as penalidades, e no mesmo
âmbito da lei anterior, são tipificados como crime:

- -Impedir o acesso de aluno a estabelecimen
to público, impedir o acesso a restaurantes, bares e
outros. estabelecimentos abertos ao público, obstar
por qualquer forma o casamento ou convívio familiar,
todos relativos à discriminação por cor ou raça;

- praticar, induzir ou incitar, pelos meios de co
municação social ou por publicações de qualquer
natureza, à discriminçaão ou preconceito de raça,
cor, religião, etnia ou procedência nacional.-

A Declaração Universal dos Direitos Humano,
que faz 50 anos em 1998, também dedica parte do
seu texto à questão racial:

Art. 11 - Todo homem tem capacidade
para gozar os direitos e as liberdades esta
belecidas nesta Declaração, sem distinção
de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo,
língua, religião, opinião política ou de outra
natureza, origem nacional ou social, riqueza,
nascimento ou qualquer outra condição.

Como dissemos a legislação é clara, não há
ambigüidade, não deixa dúvidas. A discriminção é
crime. Mas o que deve fazer uma pessoa que ver
violados os seus direitos?

Toda vez em que ocorrer um ato discriminató
rio, a pessoa vitimada, ou qualquer interessado na
sua apuração deve comunicá-lo à autoridade poli
ciai, através de uma representação, onde o fato
deve ser narrado, as pessoas envolvidas devem ser
identificadas e ao final deve ser pedida a apuração
do fato, para constatar se constitui crime ou não.

Após estas providências imprescindíveis, pro
cure um advogado para propor ação de indenização
pelos danos materiais e morais. Não podendo pagar,
vá à sede da Comarca, no Fórum, e procure um de
fensor público, que fará o serviço gratuitamente.



Amazonas

Amapá

Antonio Feijão - PSDB.

Pará

Alceste Almeida - BlocoIPMDB; Luciano Castro
-PSDB.

Alberico Filho - Bloco/PMDB; César Bandeira
- PFL; Haroldo Sabóia - Bloco/PT; Neiva Moreira 
Bloco/PDT.

Arthur Virgílio - PSDB; Átila Lins - PFL.

Rondônia

Confúcio Moura - BlocoIPMDB; Moises Ben
nesby - PSDB; Odaísa Fernandes - PSDB; Oscar
Andrade - PFL.

Anivaldo Vale - PSDB; Antonio Brasil - Blo
co/PMDB; Asdrubal Bentes - Bloco/PMDB; Benedito
Guimarães - PPB; Elcione Barbalho - BlocoIPMDB;
Geraldo Pastana - Bloco/PT; Mário Martins - Blo
co/PMDB.

Antonio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL;
Dolores Nunes - PFL.

Maranhão

Acre

Célia Mendes - PPB; Chicão Brígido - Blo
co/PMDB; Emílio Assmar - PPB; Osmir Lima - PFL.

Tocantins

Ceará

Aécio de Borba - PPB; Aníbal Gomes - PSDB;
Antonio Balhmann - PPS; Amon Bezerra - PSDB;
Edson Silva - PSDB; Paulo Lustosa - BlocoIPMDB;
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Daí a importância de cada indivíduo estar en- criminação. É preciso que políticas públicas dirigidas
gajado a grupos culturais, religiosos, políticos, estu- contra as desvantagens sociais' decorrentes de raça
dantis e de trabalho para juntos continuarem a luta e cor explicitem o compromisso de brasileiros - e do
comum pelos direitos. Havendo grande incidência do Estado que nos representa politicamente - a favor
fato na comunidade, convém que as vítimas se as- da democratização efetiva do País e da afirmação
sociem para que, exercendo seus direitos coletiva- de seu.caráter assumidamente multirracial contra os
mente, incentivem outros a fazer o mesmo. resquícios esquizofrênicos de políticas de embran-

Por fim, em uma fase final do processo, leve o quecimento que pontuaram nossa história.
fato ao conhecimento de entidades preocupadas V - ORDEM DO DIA
com a questão: direitos humanos, grupos de cons- PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
ciência negra, igrejas, associações diversas, sindica- DEPUTADOS:
tos, principalmente aquelas de nível estadual, nacio- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
nal e intemacional, para que as autoridades encarre- de presença registra o comparecimento de 324
gadas de apurar e julgar os fatos o façam numa Senhores Deputados.
perspectiva menos localizada, para se diluir a pres-
são direta sobre as vítimas, testemunhas e agentes Roraima
da denúncia.

Para denunciar os crimes cometidos por discri
minação racial, procurar, no âmbito nacional: Qui
lombo Central (Organismo nacional dos Agentes de
Pastoral Negros) e Comissão de Direitos Humanos
da Câmara dos deputdos; no âmbito estadual, a
exemplo do Estado de Goiás: Fórum de Entidades
Negras de Goiás, Secretaria Estadual de Combate
ao Racismo PT/GO, Agente de Pastoral Negro - AP
N'S, Projeto Hip-Hop na Escola, Quilombo Centro
Oeste, Associação Educacional Pérola Negra, Cole
tivo Anti-Racismo "Dalvani Lellis", SINTEGO, Con
gada, GRENI, CEAB-UCG, GT da Juventude Negra
PT/GO, Mulheres Negras, CUT, IBRACE, Centro de
Apoio de Defesa do Cidadão do Ministério Público,
Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de
Goiânia e demais entidades.

Por fim, gostaríamos de dizer, Srªs e Srs.
Deputados, que esta Casa precisa somar esforços,
relizar e fortalecer debates e ações que visem lutar
pelo reconhecimento de que a consolidação demo
crática em nosso País passa por políticas de afirma
ção dos grupos que sofreram e sofrem os efeitos de
uma história marcada pela discriminação e pela violên
cia como a de Canudos, onde milhares de negros for
mavam a maioria dos desvalidos que tentaram heroica
mente sobreviver no período pós abolição da escravatu
ra com igualdade, e que por isso foram dizimados pelo
Estado.

É preciso somarmos forças para o reconheci
mento e a instituição das ações afirmativas. É ina
diável o reconhecimento do direito constituiconal das
comunidades remanescentes de quilombos, ainda
hoje vítimas de violações constantes em seus direi
tos. É hora de o Estado fazer um mea-eulpa daquilo
que fez para a eternização do preconceito e da dis-



Alagoas

Alberico Cordeiro - PTB; Augusto Farias 
PFL; Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
José Costa - PSD.

Alberto Silva - Bloco/PMDB; B. Sá - PSDB.

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - BIocoIPMDB; Augusto VIVeiros 
PFL; Betinho Rosado - PFL; Carlos Alberto - PSDB; Ci
priano Correia - PSDB; João Faustino - PSDB.

Pararba

Adauto Pereira - PFL; Armando Abílio - Blo
co/PMDB; Ricardo Rique - Bloco/PMDB.

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Álvaro Ribeiro - PSB;
Antonio Geraldo - PFL; Nilson Gibson - PSB; Ricar
do Heráclio - PSB; Severino Cavalcanti - PPB; Síl
vio Pessoa - Bloco/PMDB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco Franca 
PMN; Carlos Magno - PFL; Messias Góis - PFL;
Pedro Valadares - PSB.

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT; Aroldo Cedraz 
PFL; Benito Gama - PFL; Colbert Martins - PPS;
Coriolano Sales - Bloco/PDT; Domingos Leonelli 
PSDB; Jaime Fernandes - PFL; João Carlos Bacelar
- PFL; José Lorenço - PFL; Luiz Alberto - Bloco/PT;
Walter Pinheiro - Bloco/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; Danilo de.
Castro - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resen
de - PFL; Francisco Horta - PFL; Ibrahim Abi-Ackel
- PPB; Israel Pinheiro - PTB; Jaime Martins - PFL;
Joana Darc - Bloco/PT; João Fassarella - BlocoIPT;
João Magalhães - BlocolPMDB .

José Rezende - PPB; José santana de Vas
concellos - PFL; Leopoldo Bessone - PTB; Márcio
Reinaldo Moreira - PPB; Marcos Lima - Blo
coIPMDB; Maria Elvira - BlocoIPMDB; Mário de Oli
veira - PPB; Maurício Campos - PSDB; Mauro Lo-
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Aguiar - PSDB.

Piauí
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PSDB; Ubiratan pes - BlocoIPMDB; Nárcio Rodrigues - PSDB; Neif
Jabur - BlocoIPMDB; Nilmário Miranda - BlocoIPT;
Odelmo Leão - PPB; Osmânio Pereira - PSDB;
Paulo Delgado - BlocolPT; Paulo Heslander - PTB;
Philemon Rodrigues - PTB; Raul Belém - PFL; Ro
berto Brant - PSDB; Romel Anízio - PPB; Ronaldo
Perim - Bloco/PMDB; Saraiva Felipe - BlocoIPMDB;'
Sérgio Miranda - BlocolPCdoB; Silas Brasileiro 
BlocoIPMDB; Wagner do Nascimento - PPB; Zaire
Rezende - Bloco/PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - BlocoIPMDB; Feu Rosa 
PSDB; João Coser - Bloco/PT; Luiz Buaiz - PL; Luiz
Durão - PFL; Marcus Vicente - PSDB; Nilton Baiano
- PPB; Rita Camata - BlocoIPMDB; Roberto Vala
dão - Bloco/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; Cândinho Mattos - PSDB;
Carlos Alberto Campista - PFL; Carlos Santana 
Bloco/PT; Cidinha Campos - BlocoIPDT; Fernando
Gonçalves - PTB; Fernando Lopes - Bloco/PDT;
Francisco Silva - PPB; Itamar Serpa - PSDB; Jair
Bolsonaro - PPB; Jandira Feghali - Bloco/PCdoB;
João Mendes - PPB; Jorge Wilson - BlocoIPMDB;
José Carlos Coutinho - PFL; José Egydio - PFL;
José Maurício - BlocoIPDT; Laprovita Vieira - PPB;
Laura Carneiro - PFL; Lima Netto - PFL; Lindberg
Farias - PSTU; Márcia Cibilis Viana - BlocoIPDT;
Márcio Fortes - PSDB; Milton Temer - BlocolPT;
Miro Teixeira - BlocolPDT; Moreira Franco - Blo
co/PMDB; Osmar Leitão - PPB; Paulo Feijó 
PSDB; Paulo Nascimento - PPB; Roberto Campos 
PPB; Roberto Jefferson - PTB; Ronaldo Cézar Coe
lho - PSDB; Ronaldo Santos - PSDB; Rubem Medi
na - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim 
PPB; Vanessa Felippe - PFL.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man - PSDB; Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB; Almino
Affonso - PSB; Aloysio Nunes Ferreira - PSDB; An
tônio Carlos Pannunzio - PSDB; Arlindo Chinaglia 
Bloco/PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB; Arnaldo Ma
deira - PSDB; Ary Kara - PPB; Carlos Apolinário 
BlocoIPMDB; Carlos Nelson - Bloco/PMDB; Celso
Russomanno - PPB; Corauci Sobrinho - PFL; Cu
nha Bueno - PPB; Cunha Lima - PPB; Dalila Figuei-



Santa Catarina

Dércio Knop - Bloco/PDT; Edinho Bez - Blo
coIPMDB; Edison Andrino - BlocoIPMDB; Hugo
Biehl - PPB; João Pizzolatti - PPB; José Carlos
Vieira - PFL; Mário Cavallazzi - PPB; Milton Mendes
- Bloco/PT; Paulo Bauer - PFL; Paulo Bornhausen 
PFL; Paulo Gouvea - PFL; Serafim Venzon - Blo
coIPDT; Valdir Colatto - BlocoIPMDB; Vânio dos
Santos - Bloco/PT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco/PT; Adroaldo Streck 
PSDB; Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - Blo
co/PDT; Carlos Cardinal - Bloco/PDT; Darcísio Pe
rondi - Bloco/PMDB; ~nio Bacci - Bloco/PDT; Es
ther Grossi - BlocolPT; Ezidio Pinheiro - PSDB; Fet
ter Júnior - PPB; Germano Rigotto - BlocoIPMDB;
Jair Soares - PPB; Jarbas Lima - PPB; Júlio Redec
ker - PPB; Luiz Roberto Ponte - Bloco/PMDB; Luiz
Mainardi - Bloco/PT; Matheus Schmidt - Bloco/PDT;
Miguel Rossetto - Bloco/PT; Nelson Marchezan 
PSDB; Odacir Klein - BlocoIPMDB; Osvaldo Biolchi
- PTB; Paulo Paim - BlocolPT; Paulo Ritzel - Blo
coIPMDB; Renan Kurtz - BlocoIPDT; Valdeci Olivei
ra - Bloco/PT; Waldomiro Fioravante - BlocolPT;
Wilson Cignachi - BlocoIPMDB; Veda Crusius 
PSDB.

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem, basea
da no art. 187, § 3º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (BlocoIPCdoB
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, de
sejo encaminhar uma reclamação. É claro que nós,
do PCdoB, emprestamos todo o apoio às medidas
tomadas pela Mesa em relação ao encaminhamento
imediato da denúncia de fraude por um código de
ética já existente. Minha reclamação é contra a deci
são de V. Exa. de manter a tramitação da emenda
nos moldes em que ela está, pois, afinal, estamos
votando sob fraude, estamos votando sob a égide
de uma denúncia que pode ser mais volumosa do

Mato Grosso do Sul

Marçal Filho - PSDB; Marisa Serrano - PSDB;
Nelson Trad - PTB; Oscar Goldoni - BlocoIPMDB;
Saulo Queiroz - PFL.

Paraná

Affonso Camargo - PFL; Alexandre Ceranto 
PFL; Antônio Ueno - PFL; Basilio Villani - PSDB;
Chico da Princesa - PTB; Dilceu Sperafico - PPB;
Djalrna de Almeida César - BlocoIPMDB; Fernando
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redo - PSDB; De Velasco - Bloco/PRONA; Delfim Ribas Carli - PPB; Flávio Arns - PSDB; Hermes
Netto - PPB; Duilio Pisaneschi - PTB; Edinho Araú- Parcianello - Bloco/PMDB; João Iensen - PPB; Lu-
jo - BlocoIPMDB; Eduardo Coelho - PSDB; Eduardo ciano Pizzatto - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB;
Jorge - Bloco/PT; Fernando Zuppo - BlocoIPDT; Mauricio Requião - BlocoIPMDB; Moacir Micheletto
Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo - Bloco/PT; - Bloco/PMDB; Nedson Micheleti - Bloco/PT; Odílio
Hélio Rosas - BlocoIPMDB; Ivan Valente - Blo- Balbinotti - PSDB; Padre Roque - Bloco/PT; Paulo
colPT; Jair Meneguelli - BlocolPT; João Melão Neto Bernardo - BlocolPT; Paulo Cordeiro - PFL; Renato
- PFL; João Paulo - Bloco/PT; José Augusto - PPS; Johnsson - PSDB; Ricardo Barros - PPB; Werner
José Coimbra - PTB; José de Abreu - PSDB; José Wanderer - PFL.
Genoíno - BlocolPT; José Machado - BlocolPT;
José Pinotti - PSB; Koyu lha - PSDB; Lamartine Po
sella - PPB; Luciano Zica - Bloco/PT; Luiz Eduardo
Greenhalgh - BlocolPT; Luiz Gushiken - BlocolPT;
Luiz Máximo - PSDB; Maluly Netto - PFL; Marcelo
Barbieri - Bloco/PMDB; Marquinho Chedid -PSD;
Marta Suplicy - Bloco/PT; Michel Temer - Blo
co/PMDB; Paulo Lima - PFL; Pedro Yves - PPB;
Ricardo Izar - PPB; Robson Tuma - PFL; Salvador
Zimbaldi - PSDB; Sílvio Torres - PSDB; Teima de
Souza - Bloco/PT; Tuga Angerarni - PSDB; Ushitaro
Kamia - PPB; Vadão Gomes - PPB; Valdemar Cos
ta Neto - PL; Vicente Cascione - PTB; Welson Gas
parini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - Bloco/PDT; Gilney Viana
- Bloco - PT; Pedro Henry - PSDB; Rodrigues
Palma - PTB; Rogério Silva - PFL; Welinton
Fagundes - PL.

Distrito Federal

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

Goiás

Carlos Mendes - BlocoIPMDB; Jovair Arantes
- PSDB; Lídia Quinan - Bloco/PMDB; Marconi Peri/
lo - PSDB; Maria Valadão - PTB; Nair Xavier Lobo 
BlocoIPMDB; Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB; Pe
dro Wi/son - BlocolPT; Rubens Cosac - Blo
coIPMDB; Vilmar Rocha - PFL; Zé Gomes da Rocha
- BlocoIPSD.



Aloysio Biondi

O povo brasileiro ganhou uma oportunidade de
saber a verdade sobre a política econômica e as
pretensas "reformas" do governo Fernando Henrique
Cardoso. Não se pense que a "revelação" surgiu da
boca de algum crítico feroz ou "palpiteiro" ignorante,
na expressão do presidente sociólogo. Não. É um
dos "homens fortes" do autoritário governo FHC, o
próprio presidente do BNDES, Luís Carlos Mendon
ça de Barros, o autor da façanha de mostrar o festi
val de mentiras em que o Brasil mergulhou nos últi
mos anos, em um autêntico processo de "lavagem
cerebral" da sociedade destinado a abrir caminho a
toda sorte de aberrações e privilégios, em nome da
"modernização".

O presidente do BNDES concedeu uma entre
vista histórica à imprensa paulista, neste começo da
semana, tão importante para entender o que vem
acontecendo no País, que merece ser xerocopiada
por entidades empresariais, sindicais, deputados e
senadores e distribuída aos milhares à população,
para uma "virada" na política econômica do governo
FHC. O que diz, afinal, o presidente do BNDES,
Mendonça de Barros?

1. " Rombo" do tesouro - Nos últimos anos, a
opinião pública foi bombardeada com uma enxurra
da, dia a dia, de afirmações de que União, Estados e
municípios apresentam um "rombo" - e suas esta
tais - horrível, apontado como causa de todos os
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que essa. Está detectada uma fraude, mas pode ha- venda de várias estatais e ouviu o discurso do
ver mais do que isso. Lembro que a reforma admi- Governo de que nelas havia muitos rombos, muitos
nistrativa foi aprovada por um voto, e vamos agora déficits.
iniciar a votação dos destaques em separado, onde Chamo a atenção da Casa, pois o BNDES vem
o limite é muito tênue. agora a público dizer que aquilo era mentira, que

Quero, portanto, encaminhar a reclamação de não há nem havia déficit em relação às estatais. Ele
que a decisão de V. Exa. não corresponde totalmen- afirma que esse déficit era só no papel, porque o
te ao que deveria ser feito pela Casa - ou seja, anu- FMI ordenava que, nos empréstimos para investi-
lar as votações e interrompê-Ias até que a investiga- mentos, aquilo que não era computado como lucro
ção tenha término. deveria ser inscrito como déficit. A matéria-prima da

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou venda das estatais foi uma falsidade ideológica, foi
aditar a manifestação de V. Exa. à reclamação já for- uma mentira, assumida agora pelo Governo.
mulada pelo nobre Deputado Nilson Gibson, para É um escândalo! Repassaram para a opinião
efeito de posterior exame. pública a idéia de que havia rombo e agora o

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi- BNDES vem a público dizer que aquilo foi uma or-
dente, peço a palavra pela ordem. dem do FMI, que mandou dizer que havia rombo

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a quando não havia. Portanto, destruiu-se o patrimô-
palavra o Deputado Arnaldo Faria de Sá. nio brasileiro com uma inverdade, e sob a orienta-

o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP. ção explícita do FMI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cumpri- Era o que tinha a dizer.
mento V. Exa. pela decisão tomada e solicito que às MATÉRIA A QUE SE REFERE A ORADORA:

denúncias feitas pela Gazeta Mercantil sejam adita- QUANDO A EQUIPE FHC DIZ A VERDADE
das às da Folha de S.Paulo de hoje, que diz: "Go
verno promete verba para aprovar Previdência 
seiscentos milhões de dólares". Acho que isso ma
chuca muito esta Casa, até porque, segundo as ma
térias, uma das reuniões se deu num gabinete de li
derança na Câmara dos Deputados - no da lideran
ça do PTB -, onde estiveram presentes repre
sentantes da Caixa Econômica Federal e do Gover
no com o fim de liberar seiscentos milhões para ser
aprovada a reforma da Previdência.

Trata-se de uma denúncia muito dura, que é
manchete de primeira página na Folha de S.Paulo
de hoje. É preciso apurar os fatos. Não podemos
subtrair direitos dos trabalhadores à custa de verbas
da Caixa Econômica Federal para aprovar essa mal
dita reforma da Previdência!

A SRA. SOCORRO GOMES - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

A SRA. SOCORRO GOMES (Bloco/PCdoB
PA. Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, pedi
a palavra para solicitar à Mesa a inserção nos Anais
desta Casa de reportagem do economista e jornalis
ta Aloysio Biondi, que participou de uma entrevista
com o Sr. Mendonça de Barros, Presidente do
BNDES.

Qual a importância dessa entrevista? Ora, toda
esta Casa participou dos embates no momento da
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males do país. Causas segundo essa mentirada: Estão investindo. No entanto, como explica Mendon-
empreguismo, incompetência, ineficiência. Estraté- ça de Barros, todos os empréstimos tomados pelos
gia: com bases nesses "argumentos", a equipe FHC governos e pelas estatais devem ser considerados
e o jornalismo chapa cor-de-rosa (finge que é inde- como "rombo" - de acordo com os critérios do FMI.
pendente, mas não é) abriram caminho para a priva- Como diz, agora, o presidente do BNDES,
tização a preço de banana(podre), a destruição de "considerar investimento feito pela Petrobrás como
serviços públicos, (saúde, educação) e as falsas re- déficit público também não faz sentido" (sic). Pena
formas destinadas a confiscar (os já parcos) direitos que o governo FHC não tenha dito isso, antes, à
adquiridos. sociedade.

2. "Rombo" falso - Agora, em sua entrevista Qual foi a consequência, na prática, desse cri-
histórica, o presidente do BNDES diz a verdade. tério absurdo de "rombo"? Para agradar ao FMI e

Explica que o tal "rombo do Governo e esta- credores internacionais, o governo brasileiro estabe-
tais", o chamado déficit do setor público, não signifi- lece limites para o "rombo", que não pode ultrapas-
ca - como a sociedade foi levada a acreditar - que o sar tantos bilhões de reais (ou percentual do PIB)
Governo e suas estatais são irresponsáveis, que por ano. Então, Petrobras, Telebras, Eletropaulo,
gastam muito mais do que poderiam, e por isso vão Embratel, Rede Ferroviária, todas as estatais, enfim,
acumulando "rombos" em cima de "rombos". O ficam proibidas de tomar empréstimos suficientes
"rombo", diz Mendonça de Barros, em grande parte para investir, aumentar a produção ou modernizar
existe apenas no papel, por causa dos critérios que serviços.
o Brasil, há alguns anos, passou a adotar - obede- Essa, a explicação verdadeira para o "atraso"
cendo a critérios do FMI. das estatais em alguns setores. Verdade que o coro

3. Dívida falsa - Para maior clareza, compare- de manipulações da opinião pública sempre escon-
se Llm país, governo e estatais, com uma família. deu e continua a esconder. No caso da Petrobras,
Suponha-se que a renda de uma família, somando- por exemplo, um dos principais "argumentos" para
se ganhos de pais e filhos, seja de R$10 mil por desmoralizá-Ia é afirmar que ela não conseguiu pro-
mês. Suponha-se, em uma primeira hipótese, que duzir todo o petroleo de que o país precisa. Omite-
ela seja "gastadeira" e "torre" R$12 mil por mês, com se a proibição de empréstimos. Desconhecimento?
todo tipo de consumismo: restaurante, roupas, pres- Não Má-fé de quem esconde a verdade para mani-
tações de automóveis, viagens etc. pular a opinião pública. Verdade que agora vem à

Logicamente, essa família estará acumulando, tona.
a cada mês, R$2.000 de excesso de despesas em Aloysio Biondi, 60, é jornalista econômico. Foi
relação a sua renda , isto é, um "rombo" mensal de editor de Economia da Folha. É diretor-geral do gru-
R$2.000. po Visão. Escreve às quintas-feiras no caderno

Suponha-se agora, numa segunda hipótese, Dinheiro.
que essa família ganhe os mesmos R$10 mil e gaste O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
apenas R$ 5.000 por mês. Tel,Í um saldo, óbvio, ou peço a palavra para uma questão de ordem.
poupança, de R$5.000 por mês. Juntando dinheiro, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ela poderá depois de certo tempo montar, por exem- Exa. a palavra.
pio, um restaurante, assumindo empréstimos - e O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT-DF. Sem
comprometendo-se a pagá-los em prestações, di- revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero formular
gamos, de R$ 10 mil. Suas despesas subirão então uma questão de ordem muito importante. V. Exa.
para R$15 mil por mês. A família virou "gastadeira"? afirmou - e acredito na palavra de V. Exa. - ter to-

Criou um "rombo"? Não. A família está inves- mado conhecimento da dupla votação praticada nes-
tindo, aumentando suas fontes de renda, ao longo, ta Casa pelo Deputado José Borba às 18h30min.
com o novo negócio. Tudo óbvio. Mas deliberada- Pois bem, pela manhã, por volta das 10h, o Deputa-
mente esquecido quando se fala no "rombo" do do José Borba, do·PTB do Paraná, foi eleito e em-
Governo-estatais. possado Presidente da Comissão de Desenvolvi-

Camisa-de-força - Governo e estatais não to- mento Urbano e Interior.
mam empréstimos apenas porque gastaram mais do Sr. Presidente, se essa denúncia tivesse ocor-
que podem. Tomam empréstimos para investir, criar rido anteontem, o Deputado José Borba não seria
novos negócios, isto é, novas fontes de renda, ao hoje o Presidente da Comissão de Desenvolvimento
longo do tempo. Não estão jogando dinheiro fora. Urbano e Interior, porque a Câmara não iria eleger



Continuação da votação, em primeiro
turno, do substitutivo do Senado Federal à
Proposta de Emenda à Constituição n2 33
F, de 1995, que modifica o sistema de previ
dência social, estabelece normas de transi
ção e dá outras providências; tendo parece
res: da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação pela admissibilidade, contra
os votos dos Deputados Sílvio Abreu, ~nio
Bacci, Jarbas Lima, Prisco Viana, Vicente
Cascione e, em separado, dos Deputados
Haroldo Sabóia, José Genoíno, Luiz Eduar
do Greenhalg, Marcelo Déda, Matheus
Schm'idt, Sérgio Miranda, Hélio Bicudo e Nil
son Gibson (Relator: Sr. Aloysio Nunes Fer
reira); e da Comissão Especial pela aprova
ção deste e pela admissibilidade e, no méri
to, pela rejeição das emendas de n2s 1 a 21,
24 a 26,32 a 38,40 a 50,52,54 a 64,67,
68, 73, 75 e 76, apresentadas na Comissão
Especial (Relator: Sr. Arnaldo Madeira).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa a Emenda Aglutinativa nº 44, de seguinte teor:

Emenda Aglutinativa n2 44
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá e outros)

Com fundamento no art. 32 e seu parágrafo 22,

do Substitutivo do Senado Federal, na Emenda n2

14 do Deputado Arnaldo Faria de Sá e outros, na
Emenda n2 18 do Deputado Cunha Lima e outros e
na Emenda n2 55 do Deputado João Pizzolatti e ou
tros, apresentamos Emenda Aglutinativa para dar ao
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para a Presidência de uma Comissão um Deputado acordo com as normas existentes na Casa, fazer
que responde a processo para cassação de seu aquilo que deve ser feito.
mandato. Por isso, Sr. Presidente, gostaria de dizer que

Portanto, a minha questão de ordem é no sen- estou solidário com a Casa e com a posição tomada
tido de propor a V. Exa., que tem por obrigação zelar por V. Exa. O Partido da Frente Liberal não dará a
pela imagem desta Casa - e o tem feito muito bem - quem quer que seja qualquer apoio a atitudes dessa
, que determine a nulidade da eleição do Deputado natureza, que não engrandecem o Partido, a institui-
José Borba, a fim de que seja eleito um novo Presi- ção e tampouco a atividade política em nosso País.
dente para aquela Comissão, até porque, se formos (Palmas.)
esperar o lento processo de cassação de mandato, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito
S.Exa. vai exercer ainda por algum tempo - ninguém obrigado a V. Exa.
sabe quanto - a Presidência dessa importante O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
Comissão da Câmara dos Deputados. passar à apreciação da matéria que está sobre a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado mesa e da constante da Ordem do Dia.
Chico Vigilante, não é caso de nulidade, mas devo in- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)
formar a V. Exa. e ao Plenário que a Mesa deliberou -1 _
hoje que o Sr. Deputado José Borba não presidirá,
de fato, as sessões da Comissão de Desenvolvi- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
mento Urbano e Interior, assumindo, por ora, o Vice- Nº 33-1, DE 1995
Presidente, até que haja uma solução e, eventual- (Do Poder Executivo)
mente, a eleição de um novo Presidente.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma Comunicação de lide
rança, pelo PFL.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL-PE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, em primeiro lugar, quero dizer que estamos de
acordo com todas as decisões tomadas por V. Exa.

Na qualidade de Presidente desta Casa, não
precisa V. Exa. de solidariedade, porque tem sido
muito exigente no exercício do cargo e defendido
sempre a instituição no momento preciso. Não ne
cessita, portanto, da solidariedade de ninguém. Mas
venho à tribuna neste instante por haver um Parla
mentar do Partido da Frente Liberal envolvido no
episódio. Quero deixar bem claro que o Partido da
Frente Liberal não dará qualquer apoio a atitudes
dessa natureza. Dará apoio, sim, às atitudes toma
das por V. Exa. no sentido de valorizar esta institui
ção e de valorizar o mandato que exercemos.

E mais do que isso, Sr. Presidente, esse episó
dio não vai servir para macular a imagem de nossa
Casa, sobretudo porque não estamos apoiando ações
dessa natureza. V. Exa. tomou imediatamente as me
didas cabíveis e possíveis. Ademais, a Casa de
monstra estar instrumentalizada para evitar que epi
sódios dessa natureza se repitam. Desde a primeira
hora em que ocorreu a denúncia, prontamente V.
Exa. determinou a apuração, e hoje já se sabe como
ocorreu todo o episódio. Compete-nos agora, de
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art. 3º do Substitutivo e seu parágrafo 2º a seguinte 3º e procura, no substitutivo aprovado por esta Câ-
redação: mara, em primeira votação, garantir os direitos ad-

•Art. 3º É assegurada a concessão de quiridos daquelas pessoas que já preencheram os
aposentadoria, a qualquer tempo, aos servi- requisitos para se aposentar e não o fizeram e não
dores públicos e aos segurados do regime pretendem fazê-Io de imediato.
geral de previdência social, e de pensão aos Então, o espírito do art. 3º é o de que a pessoa
respectivos dependentes, desde que, até a que poderia aposentar-se, seja pela aposentadoria
data de publicação das leis que vierem regu- integral, seja pela proporcional, poderá fazê-Io a
lamentar o disposto nos artigos 40 e 201 da qU8;lquer tempo, preservados os direitos de apasen-
Constituição, com a nova redação dada por tadoria com base na legislação vigente à época em
esta emenda, tenham cumprido os requisitos que os requisitos para a mesma foram preenchidos.
para a obtenção destes benefícios, observa- Este é o sentido do art. 3º.
dos os critérios previstos na legislação O que pretende a Emenda nº 44 é assegurar a
vigente à época em que foram atendidas as concessão da aposentadoria a qualquer tempo, mas
prescrições legais para aposentadoria ou em estendendo o período de abrangência para o preen-
que ocorreu o fato gerador da pensão. chimento dos requisitos até a data da publicação das

§ 2º Os proventos de aposentadoria e leis que vierem a regulamentar o disposto nos arts.
as pensões dos servidores e seus depend- 40 e 201 - ou seja, ao contrário daquilo que foi apro-
e,ntes que, na data da publicação das leis vado no Senado, que é a garantia do direito até a
que vierem regulamentar o disposto nos arti- publicação da emenda. O que pretende o dispositivo
gos 40 e 201 da Constituição, com a nova é prorrogar o tempo em que os requisitos poderão
redação dada por esta Emenda, tenham ser preenchidos até a aprovação das leis que vierem
cumprido os requisitos para obtê-Ios, serão a regulamentar os arts. 40 e 201.
calculados de acordo com a legislação de Há, portanto, uma mudança de mérito na pro-
que trata o caput deste artigo." posta da emenda aglutinativa apresentada pelo

Deputado Arnaldo Faria de Sá, no sentido de pos-
Justificação tergar o período para o preenchimento dos requisitos

A presente emenda aglutinativa visa atender a para a aposentadoria. Nós somos contrários à pro-
duas modificações necessárias ao art. 3º e seu § 22 posta de S. Exa.
do Substitutivo do Senado: Sabemos - e já falamos isso desta tribuna - da

1) há que se atender às expectativas de direito, necessidade de adequar a redação desse art. 3º
evitando o "buraco negro" entre a promulgação da para deixar bem claro o espírito do que foi votado no
Emenda e a legislação infraconstitucional regula- Senado: a manutenção dos direitos adquiridos e a
mentadora, impedindo que milhares de servidores e certeza total de que as pessoas que preencheram
segurados possam exercer seus legítimos direitos; os requisitos para a aposentadoria poderão se apo-

2) a redação dada pelo Senado ao art. 32 ao se sentar, a qualquer tempo, à luz da legislação vigen-
referir à legislação vigente à data de publicação da te, à época em que preencheram os requisitos - por-
Emenda pode ferir direitos adquiridos pela legislação tanto, antes da promulgação desta emenda -, inclu-
vigente à época em que servidores e segurados da sive com a definição clara de que os proventos da
previdência implementavam os requisitos para se aposentadoria, nesse caso, deverão ser calculados à
aposentar. luz dessa mesma legislação da época em que a pes-

Sala das Sessões, de março de 1998.- soa preencheu os requisitos para sua aposentadoria.
Deputado Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do PPB Não podemos concordar com a postergação do
- Matheus Schmidt, Vice-Líder do Bloco - tempo. Ou seja, não podemos concordar com o que
PT/PDT/PCdoB - Valdemar Costa Neto, Líder do está escrito nesta emenda aglutinativa, que dispõe
~L. que a aposentadoria seja concedida com base na le-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- gislação vigente até a data da publicação das leis
do a palavra ao nobre Relator, Deputado Amaldo que vierem a regulamentar o disposto nos arts. 40 e
Madeira. 201, porque isso seria levar para a frente a possibili-

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Sem dade de preenchimento desses requisitos.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres Srs. Sr. Presidente, embora ressalvando o espírito
Parlamentares, esta emenda aglutinativa trata do art. e a intenção que temos - inclusive, submetemos a



07100 Sexta-feira 20 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1998

alguns Parlamentares uma sugestão de redação
para esse art. 3Q

-, pretendemos, entre o primeiro e
o segundo turnos, fazer as adequações dessa reda
ção para deixar muito clara essa intenção de preser
var os direitos adquiridos, mas não podemos aceitar
essa prorrogação no tempo. Daí o nosso parecer ser
contrário ao proposto na Emenda Aglutinativa nº 44.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer do Relator é contrário à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra o Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá, para
sustentar sua proposta.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes de
fazer a defesa da emenda, gostaria que V. Exa. de
signasse alguém para ler o texto. Como a maioria
dos Srs. Parlamentares não têm a emenda, gostaria
que tomassem conhecimento da mesma, até porque
o Sr. Relator colocou em dúvida o texto da emenda
e uma provável emenda de redação.

Gostaria, portanto, que a emenda fosse lida
para o todo o Plenário e que o meu tempo de defesa
não fosse prejudicado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A
emenda já foi distribuída ao Plenário, nobre Deputado,
mas a Presidência, atendendo à solicitação de V.
Exa., a lerá novamente para o Plenário, desconta
do, naturalmente, o tempo de V. Exa:

Art. 3º - É assegurada a concessão de
aposentadoria, a qualquer tempo, aos servi
dores públicos e aos segurados do regime
geral de previdência social, e de pensão aos
respectivos dependentes, desde que, até a
data da publicação das leis que vierem regu
lamentar o disposto nos arts. 40 e 201 da
Constituição, com a nova redação dada por
esta emenda, tenham cumprido os requisi
tos para a obtenção desses benefícios, ob
servados os critérios previstos na legislação
vigente à época em que foram atendidas as
prescrições legais para aposentadoria ou em
que ocorreu o fato gerador da pensão.

§ 22 - Os proventos de aposentadoria
e as pensões dos servkiores eseus dependentes
que, na data da publicação das leis que vie
rem regulamentar o disposto nos arts. 40 e
201 da Constituição, com a nova redação
dada por esta Emenda, tenham cumprido os
requisitos para obtê-Ios, serão calculados
de acordo com a legislação de que trata o
caput deste artigo.

Continua com a palavra o nobre Deputado
Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, quero
defender aqui que esta emenda não pretende mudar
nada na PEC da Previdência, mas apenas tornar
claro que aquelas pessoas que já tenham implemen
tados os seus direitos não serão prejudicadas. Aliás,
o Sr. Relator foi muito claro. S. Exa. disse que até
tem uma emenda de redação para poder corrigir
essa distorção. Tenho cópia, inclusive, da proposta
de emenda de redação. Ocorre que essa emenda de
redação altera o mérito. Se alterar o mérito, ela não
pode ser apenas uma emenda de redação. Ela tem
que ser uma emenda simples, para que, uma vez
aprovada, aqueles que têm os seus direitos não se
jam surrupiados, não lhes seja negado esse direito.

Na verdade, o texto da emenda aglutinativa e o
texto proposto pela emenda de redação pouco se al
teram. Apenas num aspecto ela está alterada. A
emenda de redação garantirá os direitos à época da
promulgação, e a minha emenda garantirá os direi
tos até a regulamentação.

Qual a diferença fundamental que existe entre
o momento da promulgação da emenda e o momen
to da regulamentação? Se a regulamentação dar
se-á por lei ordinária, por lei simples, o Govemo pre
cisará apenas de maioria simples. Portanto, a qual
quer momento poderá implementar a regulamenta
ção. Se 308 votos o Governo consegue com facilida
de, estampado que está nas manchetes e jomais de
hoje, muito maior facilidade terá o Executivo para apro
var uma lei ordinária - e bem ordinária. Portanto, pode
rá aprovar, a qualquer momento, a regulamentação.

Não queremos permitir que aqueles que estão
desesperados, apavorados com a proximidade do
seu direito de completar trinta anos, no final de abril
ou maio, fiquem tolhidos por uma regra de transição
que cria um pedágio, não só temporal, mas um pe
dágio de idade também. Não queremos mudar nada,
alterar nada, mas simplesmente tomar claro o direito
de quem o tem. O próprio Relator admitiu, no seu
encaminhamento, que existe a dúvida, tanto que S.
Exa. vai apresentar uma emenda de redação entre o
primeiro e o segundo turnos. Só que a emenda de
redação não será votada, será simbólica. E esta
emenda será votada. No painel aparecerá o nome
daquele que quer garantir só os direitos já existen
tes. Não queremos garantir direitos para frente, que
remos garantir direitos já consumados, que querem
simplesmente tirar do trabalhador brasileiro, haja vis
ta que até novembro de 1997 a pessoa podia apo-
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sentar-se e retornar ao trabalho, direito adquirido lí- O SR. SERGIO AROUCA (PPS-RJ. Sem revi-
quido e certo. Vem uma medida provisória, acaba são do orador.) - Sr. Presidente, estamos plenamen-
com esse direito e estabelece uma condição: ou sus- te de acordo com a exposição feita pelo nobre Depu-
pende a aposentadoria, ou pede demissão do em- tado Amaldo Faria de Sá. No Bràsil, infelizmente,
prego. Onde está o direito adquirido? existe a cultura de que todos os direitos e expectati-

Não dá para confiar nesse Executivo, não dá vas de ordem econômica são cumpridos; os fatos da
para acreditar na proposta do Executivo e, lamenta- ordem econômica nunca são rompidos. Já os direi-
velmente, este Legislativo tem sido useiro e vezeiro tos e expectativas de direitos de ordem social são
em acocorar-se, em aceitar o jogo do Executivo de sempre rompidós, e rompidos unilateralmente.
acabar com este Congresso Nacional. E não tenham Acreditamos que a emenda aglutinativa, de
dúvida de que essas manchetes, que podem todos autoria do Deputado Arnaldo Faria de Sá, recompõe
os dias estar sendo vazadas, dizendo "seiscentos essa expectativa de direito e acaba com esse buraco
milhões de emendas para aprovar a reforma da Pre- negro que efetivamente foi criado com a reforma da
vidência", são para desmoralizar o Legislativo, achin- Previdência. Por isso o PPS vota "sim".
calhar o Legislativo, para acabar com o pouco de A SRA. MARIA VALADÃO (PTB-GO. Sem re-
moral que existe com o exercício do mandato Parla- visão da oradora.) - Sr. Presidente, o PTB vota pelo
mentar. acordo. Nosso voto é "não".

Pela dignidade deste Parlamento, pelo respeito O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT-PE.
ao trabalhador que já completou o seu tempo, va- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
mos aprovar essa emenda que vai apenas garantir Oposição entende que essa é uma emenda perti-
direitos, não vai criar nenhum tipo de privilégio. nente e justa.

O próprio Relator admitiu que precisa corrigir - No mais das vezes, temos assistido a uma de-
e vai corrigir - com uma emenda de redação. Só que cisão intencional do Governo, muitas vezes não es-
isso não é emenda de redação, isso altera mérito, e tabelecendo a regulamentação imediata, seja de um
eu não permitirei que essa emenda de redação seja projeto de lei, seja de uma emenda constitucional,
votada, por alterar mérito. na medida em que a simples não regulamentação

Alguém que queira garantir o mínimo de direito lhe favorece na intenção de reduzir os seus gastos.
para o trabalhador brasileiro vota "sim" a esta emen- Essa emenda aglutinativa não somente irá
da aglutinativa. Votando "sim", o Parlamentar estará preencher um espaço vazio que ocorre entre a pro-
apenas garantindo aquilo que o trabalhador já tem mulgação da emenda e a aprovação das leis com-
por direito, não lhe estará dando nenhum novo bene- plementares, como também garantirá o direito da-
fício. Mas se a emenda não for aprovada, haverá o queles que, nesse espaço de tempo, por um período
questionamento, e isso colocará em dúvida o direito de meses ou de dias até, venham a conquistar a
do trabalhador. possibilidade de ter a sua aposentadoria concedida

A responsabilidade é sua, Parlamentar, Sra. e dentro das regras vigentes antes da promulgação da
Sr. Deputado. No momento em que apertar esse 00- emenda constitucional.
tão, poderá estar apertando o botão de uma guilhoti- Por outro lado, obriga o Poder Executivo a pro-
na no direito do trabalhador brasileiro. Se estivermos curar o mais rapidamente possível enviar a esta
em dúvida para votar, vamos procurar esclarecer o Casa, e esta Casa a votar, as leis complementares
texto da falsa emenda de redação e o texto da que possam regulamentar o que foi definido na
emenda que garante o direito, líquido e certo, já ad- emenda constitucional.
quirido, e que, lamentavelmente, será questionado. Então, por essa razão, o Bloco de Oposição é

Em nome do trabalhador brasileiro, chamo a absolutamente favorável à emenda. No entanto,
atenção dos senhores. Não sou do Partido dos Tra- como entende que não devemos prosseguir com o
balhadores, não sou do Partido Comunista do Brasil, processo de votação dessa reforma constitucional,
nem do Partido Democrático Trabalhista, sou do que só traz prejuízos aos trabalhadores, o Bloco de
Partido Progressista Brasileiro. Não roubemos o di- Oposição se declara em obstrução.
reito do trabalhador, votemos "sim". O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Sem revi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo- são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres-
tação a Emenda Aglutinativa nl! 44 Vamos ouvir os sista Brasileiro fica com o Relator e recomenda a
Srs. Líderes partidários. seus Deputados que votem "não".
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O SR. DARCfslO PERONDI (Bloco/PMDB- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o votar. Srs. Deputados, venham ao plenário, vamos
PMDB também fica com o Relator, para evitar apo- ter votação nominal.
sentadorias precoces, e vota "não". O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Sem revi-

O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Sem revi- são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota Mnão".
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vai O SR. DARCfslO PERONDI (Bloco/PMDB-
acompanhar o Relato~ e justifica. RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o

Em primeiro lugar, a Oposição trabalha com a PMDB recomenda o voto "nãoM.
idéia de que o tempo havido entre a promulgação da O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT-PE.
emenda e a regulamentação das leis poderia ser, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
talvez, muito longo e, com isso, como está na justifi- Oposição está em obstrução.
cati.va ~o nobr; Deputado ~,maldo Faria de Sá, po- O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Sem
dena cnar um buraco negro. revisão do orador.) - O PPS está em obstrução, Sr.

Entendemos, em primeiro lugar, que a emenda Presidente.
de redação que está ~e~do disc~t~da entre, as Lide- O SR. MOISES L1PNIK (PL-RR. Sem revisão
ranças assegura os dIreitos adqulndos e da a segu- do orador.) - Sr. Presidente o Partido Liberal reco-
rança necessária àqueles que completarem os requi- menda o voto "nãoM. '
sitos até a promulgação da emenda. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
. Em segundo ~ugar, Sr. Presidente, acho que ,é a todos os Srs. Deputados que tomem seus lugares,
Interesse do própno Governo regulamentar o maIs a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.
rapi~a~e~te possíve~ a emenda constitucion~1 da O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
Prevldencla, porque e ele qu~ perde a ~da d~a ~m peço a palavra pela ordem.
que permanecemo~ no atual slst~ma prevlden~láno. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Por esta razao, Sr. Presidente, acreditamos E a pai
d R I d "d d x . a avra.

que o parece! ~ e ator eve ser mantl o e evere- O SR HUMBERTO COSTA (BI IPT-PE
mos votar Mnao" a emenda. , _ . , oco .

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem Sem ~e~lsao ~o orador.) -_Sr. Presidente, o Bloco de
. - d d) S P 'd t' Oposlçao esta em obstruçao.revlsao o ora oro - r. resl en e, OUVI os argu- . ,

mentos aqui utilizados pelo diferentes Líderes em re- O SR. ~~RCISIO PERONDI (Bloc~/PMDB-
lação a essa emenda aglutinativa e posso dizer o RS. sem r~vl~a? do orador.) - Sr. PresIdente, o
que a emenda visa. O direito adquirido na data da PMDB vota nao. "
promulgação da PEC estão assegurados. Então, to- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sr~.
dos aqueles que preencheram os requisitos para se Deputa~os que se ?n.contram nas _banca~as, quel-
aposentar hoje, mesmo que deixem para se aposen- r~m registrar seus codl~os de ~otaçao; qu_elram sele-
tar depois da data da promulgação da PEC, têm cl~nar se,us votos; queiram aCionar o bota0 preto do
esse direito assegurado. painel ate que as luzes do posto se apaguem.

O que quer a emenda aglutinativa? Quer que Os Srs. Deputados que não registraram seus
esses direitos sejam prorrogados até a data da pro- votos, queiram fazê-Io nos postos avulsos.
mulgação das leis complementares ou leis ordinárias O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
que vão definir esse mecanismo de aposentadoria. peço a palavra pela ordem.

Portanto, Sr. Presidente, amplia demais esse O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
prazo e, além do mais, faz com que se torne indefini- Exa. a palavra.
do esse direito, porque ninguém sabe quantas leis O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT-PE.
vão ser aprovadas e quando poderão ser aprovadas. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de

Por isso, Sr. Presidente, entendemos que o Oposição está em obstrução.
substitutivo do Relator é bom, atende aos direitos O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
adquiridos e às expectativas de direito. Portanto, o revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Partido da Frente da Liberal recomenda o voto Frente Liberal recomenda o voto -não"; o PFL vota
MnãoM. "não-,

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB
RJ. Sem revisão do orador.) - A liderança do Gover
no recomenda o voto "não·.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução.
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o SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - O PPB recomenda o voto "não",
Sr. Presidente.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Sem revi
são do orador.) - O PSDB encaminha o voto "não",
Sr. Presidente.

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - O Partido Trabalhista Brasileiro
recomenda o voto "não", Sr. Presidente.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT-PE.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução.

O SR. DARCfslO PERONDI (Bloco/PMDB
RS. Sem revisão do orador.) - O PMDB recomenda
o voto "não", Sr. Presidente.

O SR. HUMBERTO COSTA,.(Bloco/PT-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução.

O SR. DARCíSIO PERONDI (BlocoIPMDB
RS. Sem revisão do orador.) - O PMDB convoca
seus Parlamentares que estão nos gabinetes para
comparecerem e votar "não". A Oposição está em
obstrução e há necessidade dos 308 votos.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomen
da o voto "não".

O SR. JAIR MENEGUELLI (Bloco/PT-8P.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução.

Sr. Presidente, acabou o fluxo, poderíamos in
terromper a votação.

O Bloco de Oposição está em obstrução.
Queria avisar ao Presidente que o fluxo parou,

poderíamos encerrar a votação.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal recomenda o voto "não" e faz apelo
aos seus Parlamentares para que venham ao plená
rio, a fim de que possamos atingir o quorum regi
mental de 308 votos e continuarmos a votação das
emendas aglutinativas. Trata-se de matéria impor
tante, matéria constitucional, que requer um quorum
qualificado de três quintos: 308 votos.

O PFL recomenda o voto "não".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro está em obstrução.

O SR. JAIR MENEGUELLI (Bloco/PT-SP.
Sem revisão do orador.) - O Bloco de Oposição está
em obstrução.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. DARCrSIO PERONDI (Bloco/PMDB
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB recomenda o voto "não".

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - O PTB recomenda o voto
"não", Sr. Presidente

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não".

O SR. JAIR MENEGUELLI (Bloco/PT-8P.
Sem revisão do orador.) - O Bloco de Oposição con
tinua em obstrução, Sr. Presidente.

O SR. DARCfslO PERONDI (BlocoIPMDB
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB convoca seus Parlamentares para votarem
"não". A emenda atual mantém os direitos adquiridos
até a promulgação.

A SRA. MARIA LAURA (BlocoIPT-DF. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "não", em defesa dos direitos adquiridos.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha
o voto "não".

A SRA. MARIA LAURA (BlocolPT-DF. sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, retificando, o
Bloco de Oposição está em obstrução, pois defende
mos os direitos adquiridos dos que contribuem hoje
para a Previdência, tanto da iniciativa privada como
dos servidores póblicos.

Por isso, estamos obstruindo.
O SR. JAIR MENEGUELLI (Bloco/PT-8P.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução, mas os Srs. Parlamen
tares que querem defender os trabalhadores devem
votar "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução.
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O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Sem revi- O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Sem revi-
são do orador.) - Sr. Pre3idente, o PSDB recomen- são do orador.) - O PSDB recomenda o voto "não",
da o voto "não" e convoca seus Parlamentares para Sr. Presidente.
colaborarem com o quorum necessário para esta e O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
para as demais votações. Deputados, venham ao plenário, precisamos ter

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi- quorum para continuar a votação.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda A SRA. MARIA LAURA - Sr. Presidente, peço
o voto "não". a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

A SRA. MARIA LAURA (Bloco/PT-DF. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide
rança do Governo encaminha o voto "não" e apela
aos Parlamentares da base para que venham ao
plenário.

O SR. JAIR MENEGUELLI (Bloco/PT-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição continua em obstrução.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal recomenda o voto "não" e faz um ape
Io aos Srs. Deputados para que venham ao plenário
a fim de que possamos concluir esta votação, que
requer o quorum qualificado de 308 votos. Já vota
ram 241 Srs. Deputados. Precisamos atingir 308 De
putados para depois votarmos mais uma emenda
aglutinativa.

É importante, Sr. Presidente, votarmos essas
emendas aglutinativas para que possamos concluir,
em primeiro tumo, a votação da reforma da Previ
dência Social.

O Partido da Frente Liberal, nesta votação, re
comenda o voto "não" e reitera o apelo aos Srs. De
putados que venham imediatamente ao plenário
para que possamos concluir a votação desta impor
tante matéria.

O PFL recomenda o voto "não".

O SR. JAIR MENEGUELLI (Bloco/PT-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução.

O SR. HUMBERTO CQSTA (Bloco/PT-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução. Se não houver ne
nhum "pianista" hoje, não vai haver 308 Deputados
votantes. Não votem, Oposição.

Bloco de Oposição em obstrução: determina-

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide
rança do Governo encaminha o voto "não".

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB-sP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB encami
nha o voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição determina obstrução.

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB e o Bloco convocam seus Parlamentares
para virem a plenário votar "não". Há necessidade
dos 308 votos.

O SR. JAIR MENEGUELLI (Bloco/PT-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal recomenda o voto "não" e faz apelo
aos Srs. Parlamentares para que venham imediata
mente ao plenário para que possamos atingir o quorum
regimental para votar a emenda constitucional, que
necessita de 308 votos, e concluir sua votação, a fim
de votar mais uma emenda aglutinativa nessa parte.

O PFL recomenda o voto "não".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não".

O SR. JAIR MENEGUELLI (Bloco/PT-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB-sE. Sem
revisão do orador.) - O PSB continua em obstrução,
Sr. Presidente.
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O SR. PEDRO VALADARES (PSB-SE. Sem cracia. Por isso venho agradecer. Espero no ano
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB está em que vem poder voltar ao convívio de V. Exas., nos-
obstrução. sos pares, companheiros, Deputados e Deputadas.

O SR. LlNDBERG FARIAS (PSTU-RJ. Sem Tenho certeza de que esta Casa honra a vida nacio-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSTU está na\. Não importa que um ou outro Parlamentar atra-
em obstrução. palhe seu mérito. Afinal, fica a soma da grande

O SR. JAIR MENEGUELLI (Bloco/PT-SP. maioria desta Casa, que vem para lutar pela popula-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de ção brasileira, por sua região e pelo desenvolvimen-
Oposição está em obstrução. to deste País. Vários são os problemas resolvidos

O SR. EDUARDO JORGE (Bloco/PT-SP. Sem aqui, no íntimo das preocupações e da consciência
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de de cada um.
Oposição, seguindo a liderança do Deputado Tenho certeza de que todos estão imbuídos do
Humberto Costa, está em obstrução. melhor espírito público para voltar na próxima legis-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP. latura e dar encaminhamento, ainda nesta, às princi-
Sem revisão do orador.) - Sr, Presidente, a esta pais questões que de fato preocupam a vida nacional.
emenda que garante a quem já tem direito não ser Presidente Michel Temer, muito obrigado. Des-
prejudicado, o voto é "sim". peço-me de todas as Lideranças. Agradeço a V.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Sem revi- Exa., àqueles que me orientaram para que nesse
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não". curto espaço de tempo pudéssemos exercer com

O SR. JAIR MENEGUEL.U· (Bloco/PT-SP. dignidade este mandato. (Palmas.)
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o Bloco de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Meus
Oposição está em obstrução. cumprimentos a V. Exa., Deputado Eduardo Coelho,

O SR. EDUARDO COELHO - Sr. Presidente, que excepcionalmente, em face do trabalho brilhante
peço a palavra pela ordem. que desenvolveu nesta Casa, usou o período da vo-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. tação para fazer essa comunicação.
Exa. a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

O SR. EDUARDO COELHO (PSDB-8P. Sem votam os demais Líderes?
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fa- O SR. JAIR MENEGUELLI (Bloco/PT-SP.
zer uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) - O Bloco de Oposição está

Assumi o mandato de Deputado Federal, com em obstrução, Sr. Presidente.
muito orgulho, na condição de suplente do PSDB de O SR. SILVIO TORRES (PSDB-8P. Sem revi-
São Paulo. Neste momento, dois Deputados que es- são do orador.) - O PSDB encaminha o voto "não",
tavam exercendo cargos públicos em secretarias Sr. Presidente.
paulistanas vão reassumir seus mandatos, razão O SR. DARCfslO PERONDI (Bloco/PMDB-
pela qual deixarei, a partir da semana que vem, o RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
convívio com V. Exa. e demais Parlamentares que PMDB encaminha o voto "não" e convoca seus Par-
compõem esta Casa. lamentares a virem ao plenário: a Oposição está em

Decidi solicitar a palavra a V. Exa. para fazer obstrução, portanto, há necessidade de colocarmos
este agradecimento pela maneira como esta Câmara 308 votos para ganhar o "não".
tratou as questões por mim encaminhadas e traba- O SR. JAIR MENEGUELLI (Bloco/PT-SP.
Ihou diu~urnamente para reaver uma imagem que, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o fluxo de
nem sempre, tem sido favorável à opinião pública. Parlamentares acabou. Só se for buscar alguns no

Fatos recentes aconteceram desviando a opi- aeroporto. É importante que os que estão aqui se-
nião pública do conceito de trabalho que V. Exa. e jam respeitados.
muitos dos Parlamentares aqui imprimiram. Mas te- O Bloco de Oposição está em obstrução.
nho certeza de que as atitudes de V. Exa., das lide- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
ranças e de tantos quantos acreditam na democracia revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
foram fatos extremamente meritórios para esta Casa Frente Liberal recomenda o voto "não" e reitera o
e vão conseguir fazer com que ela se recupere rapi- apelo aos Srs. Parlamentares para que venham ao
damente junto à opinião pública. plenário a fim de que possamos concluir a votação

Procurei trabalhar com denodo, determinação, desta importante matéria.
fidelidade ao meu partido e aos princípios da demo- O PFL recomenda o voto "não".
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi- contundente com relação à falta d~ respeito de al-
dente, peço a palavra pela ordem. guns dos nossos colegas para com a nossa presen-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem ça e de algumas pessoas que deveriam estar no pie-
V. Exa. a palavra. nário, mas que estão nos gabinetes ou em outro lu-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP. gar qualquer. Portanto, solicito novamente a V. Exa.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, como au- o mesmo tritério. Ontem, quando da votação, V.
tor da emenda, chamo a atenção dos senhores pa- Exa. concedeu 28 minutos para a Oposição e hoje já
res para o fato de que a mesma garante o direito de temos 30 minutos para a base governista.
quem já implementou sua possibilidade de percep- Então, Sr. Presidente, ou equacionamos essa
ção da aposentadoria. questão ou vamos ficar à disposição daqueles que

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Pre- não estão tendo respeito com a maioria presente no
sidente, peço a palavra pela ordem. plenário, porque o Governo tem mais de 308 Depu-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem tados e a Oposição cerca de cem Deputados, que
V. Exa. a palavra. estão aqui cumprindo a sua função parlamentar de

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB- obstruir.
RJ. Sem revisão do orador) - A Liderança do Peço a V. Exa. que use o mesmo critério e fixe
Governo encaminha o voto -não" e renova o apelo um tempo: cinco ou dez minutos a mais, até para
aos Srs. Parlamentares da base para que venham que possamos definir a nossa função, porque não é
ao Plenário. justo que estejamos aqui e alguns Dp.putados este-

O;;SR. JAIR MENEGUELLI - Sr. Presidente, jam na Casa, em seus gabinetes, sem cumprir: as
peço a palavra pela ordem. suas ~unções.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Temos 278 Deputados. Peço a V. Exa. que tra-
V. Exa. a palavra. balhemos com tempo, porque, senão, ficaremos aqui

O SR. JAIR MENEGUELLI (Bloco/PT-8P. até às 13 horas para nÃo votarmos absolutamente
Sem revisão do orador ) - Sr. Presidente, parece nada.
que a sessão vai até as 14 horas. Portanto, é preci- Que fixemos um tempo. Mais 10 minutos? Pois
so determinar um tempo, porque, senão, vamos ficar bem. Se não tivermos esse quorum dentro de 10 mi-
aqui esperando que se vá buscar alguém no aero- nutos, V. Exa., que está sendo democrata, está
porto para votar. cumprindo o ReQimento, encerra a sessão.

A SRA. MARIA LAURA - Sr. Presidente, peço Este é o apelo que faço a V. Exa.
a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem não, Deputado. Sabe V. Exa. que ontem atendi ao
V. Exa. a palavra. fluxo existente. Enquanto houver fluxo, vou permitir a

A SRA. MARIA LAURA (BlocoIPT-DF. Sem votação. Vamos ter paciência para que haja a obten-
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco de ção do quorum. Sabe V. Exa. o prejuízo que causa-
Oposição está em obstrução. sem embargo da legitimidade da obstrução - exter-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convo- namente o fato de a Câmara não obter quorum para
co os Srs. Deputados para virem ao plenário. Se não a votação. Meu dever, portanto, enquanto houver flu-
houver quorum, vai ficar claro para todos quantos xo, é tentar obtê-Io. Se o fluxo paralisar, encerro a
nos ouvem que a inexistência do quorum se deveu votação.
não à ausência de Deputados na Casa, mas porque, O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Então, o
muito legitimamente, a Oposição está em obstrução. critério de V. Exa. será o fluxo. Obrigado.
Quer dizer, os Deputados estão trabalhando na quin- O SR. ANTONIO GERALDO - Sr. Presidente,
ta-feira, mas estão usando o recurso, reitero, legíti- peço a palavra pela ordem.
mo, da obstrução, o que não significa a ausência de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Deputados na Casa. V. Exa. a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi- O SR. ANTONIO GERALDO (PFL-PE. Sem
dente, peço a palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, para efeito ad-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ministrativo, a nossa freqüência nesta sessão matuti-
Exa. a palavra. na valerá para às 14 horas?

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho sido na verdade, se obtivermos quorum, prorrogar por
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uma hora a sessão e, então, a sessão ordinária seria O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço
cancelada. Se eventualmente não obtivermos quo- a palavra pela ordem.
rum agora, teremos a sessão ordinária às 14 horas, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
para efeito de trabalho de Comissões. Exa. a palavra.

O SR. L1NDBERG FARIAS - Sr. Presidente, O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Sem revi-
peço a palavra pela ordem. são do orador) - Sr. Presidente, apesar de nenhum de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. nós pretender ficar aqui indefinidamente, gostaria de
Exa. a palavra. lembrar que ontem V. Exa. foi bastante tolerante com a

O SR. LlNDBERG FARIAS (PSTU-RJ. Sem re- Oposição, quando esta, alegando o número de Par1a-
visão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. fa- mentares presentes na Casa, pedia a V.Exa que
zer constar em ata a minha presença, para efeitos ad- aguardasse mais tempo. Então, acho que podemos
ministrativos, visto que o PSTU está em obstrução. E aguardar o tempo normal para encerrarmos a votação.
por só ter um Par1amentar, fica impossível obedecer o O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente,
critério que obriga a todos os Líderes de partido em peço a palavra pela ordem.
obstrução digitarem seu voto no painel. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O PSTU e o PV, por só terem um Parlamentar, V. Exa. a palavra.
no caso de obstrução, o nome não sairá no painel, O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
mas fica registrado, para efeitos administrativos, a Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tive o cui-
presença do Parlamentar. dado de marcar o tempo, V. Exa. prorrogou por 28

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Constará minutos, mas já estamos com 32 minutos de espera.
da ata, Deputado. É para deixar claro que não há "achismo", mas, sim,

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. convicção e números.
Presidente, peço a palavra pela ordem. O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,

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

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB- V. Exa. a palavra.
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide- O SR. DARCrSIO PERONDI (Bloco/PMDB-
rança do Governo encaminha o voto "não", renovan- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos
do o apelo para que os Srs. Par1amentares que es- informações de que muitos Parlamentares estão vol-
tão nos gabinetes venham ao plenário. tando do almoço.

O SR. DARCíSIO PERONDI (BlocoIPMDB- O SR. JAIR MENEGUELLI - Sr. Presidente,
RS. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, O peço a palavra pela ordem.
PMDB convoca os Srs. Parlamentares para compa- O $R. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
recer e votar -não". V. Exa. a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, O SR. JAIR MENEGUELLI (Bloco/PT-SP.
peço a palavra pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Oposi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ção está em obstrução.
Exa. a palavra. Percebe-se, perfeitamente, que não há vonta-

O SR. CHICO VIGILANTE (BlocolPT-DF. Sem de, por parte dos Parlamentares da base governista,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o painel já está de votar essa questão. Se quisessem, já o teriam fei-
parado há pelo menos três minutos, na comprova- to. Ou não querem votar ou já saíram de Brasília.
ção de que não existe mais fluxo. Não há mais Par- Portanto, não é justo esperarmos mais do que meia
lamentar disposto a votar. Portanto, sugiro a V.Exa hora em cada votação.
que encerre o processo de votação. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois

O SR. SíLVIO ABREU - Sr. Presidente, peço não, nobre Deputado.
a palavra pela ordem. O SR. ENIO BACCI - Sr. Presidente, peço a

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

O SR. SíLVIO ABREU (BlocoIPOT-MG. Sem V. Exa. a palavra.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, encontro-me O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT-RS. Sem revi-
presente no plenário, mas, seguindo a orientação da são do orador.) - Sr. Presidente, enquanto espera-
minha bancada, mantenho-me em obstrução. mos a presença dos demais Parlamentares para o



Amazonas

Arthur Virgflio - PSDB - Não
Atila Lins - PFL - Não
Euler Ribeiro - PFL - Não
José Melo - PFL - Não
Luiz Fernando - PPB - Não
Paudemey Avelino - PFL - Não

Rondonia

Benedito Guimaraes - PPB - Não
Elcione Barbalho - Bloco-PMDB - Sim
Gerson Peres - PPB - Não
Hilario Coimbra - PSDB - Não
José Priante - Bloco-PMDB - Não
Olavio Rocha - PSDB - Não
Raimundo Santos - PFL - Não
Vic Pires Franco - PFL - Não

Expedito Junior - PFL - Não
Moises Bennesby - PSDB - Não
Odaisa Fernandes - PSDB - Não
Oscar Andrade - PFL - Não

Acre

Velia Mendes - PPB - Sim
Chico Brigido - Bloco-PMDB - Não
Emilio Assmar - PPB - Sim
Osmir Lima - PFL - Não

Tocantins

Antonio Jorge - PFL - Não
Darci Coelho - PFL - Não
Dolores Nunes - PFL - Não

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
Deputado. Ouço sempre, com muito prazer, V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Senho
res Parlamentares, registro, mais uma vez, que te
mos presença quantitativamente significativa na
Casa. Portanto, os Srs. Parlamentares estão presen
tes nesta quinta-feira, mas registro que o painel não
está atingindo o quorum para votação.

Tendo em vista ainda a obstrução da Oposi
ção, que tem mais de cem Deputados, vou encerrar
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A mesa
vai proclamar o resultado de votação:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco-PMDB - Não
Francisco Rodrigues - PTB - Não
Luciano Castro - PSDB - Não
Luis Barbosa - PPB - Não
Moises Lipnik - PL - Não
Roberto Araujo - PPB - Não
Salomão Cruz - PSDB - Não

Amapa

Antonio Feijão - PSDB - Não
Eraldo Trindade - PPB - Abstenção
Fatima Pelaes - PSDB - Não
Murilo Pinheiro - PFL - Abstenção
Sérgio Barcellos - PFL - Não
Valdenor Guedes - PPB - Sim.

Pará

Anivaldo Vale - PSDB - Não
Antonio Brasil- Bloco-PMDB - Sim
Asdrubal Bentes - Bloco-PMDB - Sim
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O SR. ENIO BACCI (BlocoIPDT-RS. Sem revi- Sr. Presidente, repito, é visfvel a falta de Par-
são do orador.) - Sr. Presidente, enquanto espera- lamentar com vontade de votar.
mos a presença dos demais Parlamentares para o
voto, quero apresentar requerimento de informações
ao Ministro dos Transportes, no sentido de que viabi
Iize a possibilidade da substituição dos sinalizadores
de concreto e ferro, nas obras das BR, das rodovias
federais, por sinaiizadores de plástico - cones de
plástico -, em 'face dos inúmeros acidentes que es
ses sinalizadores de concreto e ferro têm causado.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE - (Bloco/PT-DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a
V. Exa. que encerre a votação. Não há mais Par
lamentar com vontade de votar e já estamos há
quarenta minutos nesta votação.
VOTARAM:
~m ~

Não 214

Abstenção 7

Total 284

Não houve quorum. Fica, portanto, adiada a
votação da Emenda Aglutinativa n2 44 e das demais
matérias referentes a proposta de emenda à consti
tuição n!! 33-1/95.

VOTARAM OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:
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Magno Bacelar - PFL - Não
Marcia marinho - PSDB - Não
Pedro Novais - Bloco-PMDB - Não
Roberto Rocha - PSDB - Não
Sarney Filho - PFL - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará

Aecio de Borba - PPB - Não
Anibal Gomes - PSDB -Não
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco-PMDB - Não
José Unhares - PPB - Não
Nelson Otoch - PSDB - Não
Paulo Lustosa - Bloco-PMDS - Sim
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Não
Rommel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não.
B. Sá - PSDB - Não
João Henrique - Bloco - PMDB - Não
Júlio César - PFL - Não

Piauí

B. Sá - PSOB - Não
João Henrique - Bloco/PMOB - Não
Júlio César - PFL - Não

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - Bloco - PMDB - Sim
Augusto Viveiros - PFL - Não
Betinho Rosado - PFL - Não
Carlos Alberto - PSDB - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
João Faustino - PSDB - Não

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - Não
Armando Abílio - Bloco - PMDB - Não
Enivaldo Ribeiro - PPB - Não
Ivandro Cunha Uma - Bloco - PMDB - Sim
Wilson Braga - PSDB - Sim

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - Não
Antonio Geraldo - PFL - Não
Inocêncio Oliveira - PFL - Não
José Chaves - Bloco - PMDB - Não
José Jorge - PFL - Não
Luiz Piauhylino - PSDB - Não
Mendonça Filho - PFL - Não
Osvaldo Coelho - PFL - Não
Roberto Fontes - PFL - Não
Salatiel Carvalho - PPB - Não

Severino Cavalcanti - PPB - Não
Silvo Pessoa - Bloco - PMDB - Sim

Alagoas

Alberico Cordeiro - PTB - Não
Augusto Farias - PFL - Sim
Benedito de Ura - PFL - Não
José Costa - PSD - Sim
José Thomaz Nonô - PSDB - Abstenção

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Não
Carlos Magno - PFL - Não
Messias Gois - PFL - Não

Bahia

Aroldo Cedraz - PFL - Não
Benito Gama - PFL - Não
Eujácio Simões - PL - Não
Jaime Fernandes - PFL - Não
Jairo Azi - PFL - Não
Jairo Carneiro - PFL - Não
João Almeida - PSDB - Não
João Carlos Bacelar - PFL - Não
João Leão - PSDB - Não
Jonival Lucas - PFL - Não
José Carlos Aleluia - PFL - Não
José Lourenço - PFL - Não
José Rocha - PFL - Não
Luis Eduardo - PFL - Não
Luiz Moreira - PFL - Não
Manoel Castro - PFL - Não
Pedro Irujo - Bloco - PMDB - Não
Prisco Viana - PPB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Não
Roland Lavigne - PFL - Não
Simara Ellery - Bloco - PMDB - Não
Ursicino Queiroz - PFL - Não

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Não
Aécio Neves - PSDB - Não
Antonio do Valle - Bloco - PMDB - Não
Aracely de Paula -PFL - Não
Armando Costa - Bloco - PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - PSDB
Carlos Melles - PFL - Não
Danilo de Castro - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - PFL - Não
Francisco Horta - PFL - Não
Genésio Bernardino - Bloco - PMDB - Não
Herculao Anghinetti - PPB - Abstenção



Mato Grosso

Antonio Joaquim - PSOB - Não

Luiz Buaiz - PL - Sim
Luiz Durão - PFL - Não
Marcus Vicente - PSOB - Não
Nilton Baiano - PPB - Sim
Rita Camata - BlocoIPMDB - Sim
Roberto Valadão - BIocoIPMOB- Não

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - Não
Aldir Cabral- PFL - Não
Alexandre Cardoso - PSB - Sim
Arolde de Oliveira - PFL - Não
Ayrton Xerez - PSOB - Não
Candinho Mattos - PSOB - Não
Carlos Alberto campista - PFL - Não
Fernando Gonçalves - PTB - Não
Francisco Silva - PPB - Sim
Itamar Serpa - PSOB - Não
Jair Bolsonaro - PPB - Sim
João Mendes - PPB - Não

. Jorge Wilson - Bloco/PMOB - Não
Laprovita Vieira - PPB - Não
Laura Carneiro - PFL - Sim
Lima Netto - PFL - Não
Márcio Fortes - PSOB - Não

Não
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Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Não Moreira Franco - BlooofPMOB - Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Não Osmar Leitão - PPB - Sim
Israel Pinheiro - PTB - Não Paulo Feijó- PSD8 - Nio
Jaime Martins - PFL - Não Paulo Nascimento - PP8 - Sim
João Magalhães - BlocolPMOB - Não RobertoCa~ - PPB - Abstenção
José Santana de Vasconcellos - PFL - Não Roberto Jefferson - PTB - Não
Leopoldo Bessone - PTB - Não Ronaklo Cézar Coelho - PSOB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Não Ronaldo santos - PSDB - Não
Marcos Lima - Bloco/PMDB - Sim Rubem Medina - P'FL - Não
Maria Elvira - BlocolPMDB - Não Simão Sessim- PPB - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Não São Paulo
Maurício Campos - PSOB - Não ..
Mauro Lopes - BlocolPMDB - Sim Adhemar de Sarros Filho - PPB - Sim
Neif Jabur - BlocolPMDB - Sim Alberto Gckfman - PSOB - Não
Odelmo Leão - PPB - Não Aloysio Nunes Ferreira - PSDB - Não
Paulo Heslander - PTB - Não Antonio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Philemon Rodrigues - PTB - Não Amaldo Mádeira - PSDB - Não
Raul Belém - PFL - Não Ary Kara - PPB - Sim
Roberto Brant - PSDB - Não Carlos Apolinário - BlocolPMOB - Não
Ronaldo Perim - BlocoIPMDB - Não Carlos Nelson - BlocolPMOB - Abstenção
Saraiva Felipe - BlocolPMDB - Não Celso Russomanno - PPB - Não
Silas Brasileiro - BlocoIPMDB - Não Corauci Sobrinho - PFL - Sim
Wagner do Nascimento - PPB - Não Cunha Bueno - PPB - Sim

Cunha Lima - PPB - Sim
Esprrlto Santo :::>alila Figueiredo - PSOB - Sim

Adelson Salvador - BlocolPMDB - Sim De Velasco - Bloco/Prona - Não
Etevalda Grassi de Menezes - BIocoIPMDB - Duílio Pisaneschi - PTB - Não

Edinho Araújo - Bloco/PMOB - Sim
Eduardo Coelho - PSOB - Sim
Franco Montoro - PSOB - Não
Hélio Rosas - BlocolPMDB - Sim
João Mellão Neto - PFL - Não
José Coimbra - PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Não
Koyu lha - PSOB - Não
Lamartine PoseUa - PPB - Não
Luiz Máximo - PSDB - Sim
Maluly Netto - PFL - Não
Marcelo Barbieri - BlocolPMOB - Sim
Marquinho Chedid - PSO - Não
Michel Temer - Bloco/PMDB - Abstenção (art.
17 § 1º do (art. 17 § 1º do RICO)
Pedro Yves - PPB - Sim
Ricardo Izar - PPB - Não
Robson Tuma - PFL - Não
Salvador Zimbaldi -'PSDB - Não
Silvio Torres - PSOB - Não

Tuga Angerarni - PSOB - Sim
Welson Gasparini - PSOB - Não
Zulaie Cobra - PSDB - Não
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Pedro Henry - PSDB - Não
Rodrigues Palma - PTB - Não
Rogério Silva - PL - Não
Welinton Fagundes - PL - Não

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - PPB - Não
Jofran Frejat - PPB - Sim
Osório Adriano - PFL - Não

Goiás

Carlos Mendes - Bloco/PMDB - Não
Lidia Quinan - Bloco/PMDB - Não
Marconi Perillo - PSDB - Sim
Maria Valadão - PTB - Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB - Não
Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB - Não
Rubens Cosac - Bloco/PMDB - Não
Vilmar Rocha - PFL - Nãc

Mato Grosso do Sul

Marçal Filho - PSDB - Sim
Marisa Serrano - PSDB - Não
Nelson Trad - PTB - Não
Oscar Goldoni - Bloco/PMDB - Sim

Paraná

Affonso Camargo - PFL - Não
Alexandre Ceranto - PFL - Não
Chico da Princesa - PTB - Não
Djalma de Almeida Cesar - Bloco/PMDB - Sim
Femando Ribas Carli - PPB - Sim
Flavio Ams - PSDB - Sim
Hermes Parcianello - Bloco/PMDB - Sim
João Iensen - PPB - Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Mauricio Requião - Bloco/PMDB - Sim
Moacir Micheletto - Bloco/PMDB - Não
Odilio Balbinotti - Bloco/PSDB - Não
Paulo Cordeiro - PFL - Não
Ricardo Barros - PPB - Não
Wemer Wanderer - PFL - Não

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco/PMDB - Sim
Edison Andrino - Bloco/PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPB - Sim
João Pizzolatti - PPB - Sim
José Carlos Vieira - PFL - Não
Paulo Bamhausen - PFL - Não
Paulo Gouvea - PFL - Não
Valdir Colatto - Bloco/PMDB - Sim

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPB - Sim
Darcisio Perondi - Bloco/PMDB - Não
Ezidio Pinheiro - PSDB - Sim
Fetter Junior - PPB - Sim
Germano Rigotto - Bloco/PMOB - Não
Jair Soares - PPB - Sim
Jarbas Lima - PPS - Sim
Julio Redecker - PPB - Não
Luis Roberto Ponte - Bloco/PMDB - Não
Nelson Marchezan - PSDB - Não
Odacir Klein - Bloco/PMDB - Não
Paulo Ritzel- Bloco/PMDB - Não
Wilson Cignachi - BlocolPMDB - Sim
Veda Crusius - PSDB - Não

VI- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerar a
sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Roraima

Francisco Rodrigues - PTB; Luis Barbosa 
PPB; Loises Lipnik - PL; Robério Araújo - PPB;
Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Eraldo Trindade - PPB; Fátima Pelaes 
PSDB; Gervásio Oliveira - Bloco/PDT; Murilo Pinhei
ro - PFL; Sérgio Barcellos - PFL; Valdenor Guedes
-PPB.

Pará

Gerson Peres - PPB; Giovanni Queiroz 
Bloco/PDT; Hilário Coimbra - PSDB; José Prian
te - Bloco/PMDB; Olávio Rocha - PSOB; Paulo
Rocha - Bloco/PT; Raimundo Santos - PFL; So
corro Gomes - Bloco/PCdoB; Vic Pires Franco 
PFL.

Amazonas

Euler Ribeiro - PFL; José Melo - PFL; Luiz
Fernando - PPB; Pauderney Avelino - PFL.

Rondônia

Emerson Olavo Pires - PSDB; Eurípedes Miranda
- BIocoIPDT; Expedito Júnior- PFL; Silvemani Santos
PFL.

Acre

ZUa Bezerra - PFL.
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Tocantins

Freire Junior - Bloco/PMDB; João Ribeiro 
PFL; Osvaldo Reis - PPB; Udson Bandeira - Blo
co/PMDB.

Maranhão

Magno Bacelar - PFL; Marcia Marinho 
PSDB; Mauro Fecury - PFL; Pedro Novais - Blo
coIPMDB; Roberto Rocha - PSDB; Sarney Filho 
PFL; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - Blo
co/PMDB; Inácio Arruda - Bloco/PCdoB; José Linha
res - PPB; Jose Pimentel - Bloco/PT; Leonidas Cris
tino - PPS; Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade
- Bloco/PMDB; Pimentel Gomes - PPS; Roberto
Pessoa - PFL; Rommel Feijó - PSDB; Vicente Arru
da-PSDB.

Piauí

Felipe Mendes - PPB; João Henrique - Blo
co/PMDB; Julio Cesar - PFL; Paes Landim - PFL.

Rio Grande do Norte

Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB.

Paraíba

Enivaldo Ribeiro - PPB; Gilvan Freire - PSB;
Ivandro Cunha Lima - Bloco/PMDB; José Luiz Clerot
- BlocoIPMDB; Roberto Paulino - Bloco/PMDB; WiI·
son Braga - PSDB.

Pernambuco

Fernando Ferro - Bloco/PT; Fernando Lyra 
PSB; Humberto Costa - Bloco/PT; João Colaço 
PSB; José Chaves - BlocoIPMDB; José Jorge 
PFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Mendonça Filho 
PFL; Osvaldo Coelho - PFL; Roberto Fontes - PFL;
Salatiel Carvalho - PPB; Wolney Queiroz - Blo
co/PDT.

Alagoas

Fernando Torres - PSDB; José Thomaz Nonô
- PSDB; Moacyr Andrade - PPB; Talvane Albuquer
que- PFL.

Sergipe

Marcelo Déda - BlocolPT.

Bahia

Eujacio Simões - PL; Felix Mendonça - PTB;
Geddel Vieira Lima - Bloco!PMDB; Haroldo Lima 
Bloco/PCdoB; Jairo Azi - PFL; Jairo Carneiro - PFL;

Jaques Wagner - BlocolPT; João Almeida - PSDB;
João Leão - PSDB; Jonival Lucas - PFL; José Carlos
Aleluia - PFL; José Rocha - PFL; Leur Lomanto 
PFL; Luís Eduardo - PFL - Luiz Moreira - PFL; Ma
noel Castro - PFL; Mario Negrornonte - PSDB; Pedro
lrujo - BlocolPMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto
Santos - PSDB; Roland Lavigne - PFL; Sergio Camei
ro; BlocoIPDT; Severiano Alves - BlocoIPDT; Sirnara
Ellery - BlocoIPMDB; Ursicino Queiroz - PFL.

Minas Gerais

Fernando Diniz - BIocoIPMDB; Genesio Bernardi
no - BIocoIPMDB; Herculano Anghinetti - PPB; Hugo
Rodrigues da Cunha - PFL; SiMo Abreu - BIocoIPDT.

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

Roraima

Elton Rohnelt - PFL.

Amapá

Raquel Capiberibe - PSB.

Pará

Nicias Ribeiro - PSDB.

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB; João Thomé Mestrinho
- Bloco/PMDB.

Acre

Carlos Airton - PPB; João Tota - PPB; Regina
Lino - Bloco/PMDB.

Tocantins

Paulo Mourão - PSDB.

Maranhão

Antonio Joaquim Araujo - PL; Costa Ferreira 
PFL; Davi Alves Silva - PPB; Eliseu Moura - PL; Jayme
Santana - PSDB; Nan Souza - PFL; Remi Trinta - PL.

Ceará

Antonio dos Santos - PFL; Pinheiro Landim 
Bloco/PMDB.

Piauí

Ari Magalhães - PPB; Ciro Nogueira - PFL;
Heráclito Fortes - PFL; Mussa Demes - PFL.

Rio Grande do Norte

Ney Lopes - PFL.

Paraíba

Alvaro Gaudencio Neto - PFL; Efraim Morais 
PFL; José Aldemir - Bloco/PMDB.
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Pernambuco

Gonzaga Patriota - PSB; José Mendonça
Bezerra - PFL; Pedro Correia - PPB; Vicente
Andre Gomes - PSDB; Wilson Campos - PSDB.

Sergipe

CIealarci> Fonseca-BbroPMDB; JooéTeIes-PPB.

Bahia

Claudio Cajado - PFL; Luiz Braga - PFL; Nes
tor Duarte - PSDB.

Minas Gerais

Lael Varella - PFL; Sandra Starling - Bloco/PT;
Sérgio Naya - S/P; Tilden Santiago - Bloco/PT;
Vittorio Medioli - PSDB.

Rio de Janeiro

Eurico Miranda - PPB; Fernando Gabeira 
PV; Maria da Conceição Tavares - Bloco/PT; Noel
de Oliveira - Bloco/PMDB.

São Paulo

Ayres da Cunha - PFL; Fausto Martello - PPB;
Jorge Tadeu Mudalen - PPB; José Anibal- PSDB; Ju
randyr Paixão - PPB; Nelson Marquezelli - PTB; Wag
ner Rossi - BlocoIPMDB; Wagner Salustiano - PPB.

Mato Grosso

Murilo Domingos - PTB; Tete Bezerra - Blo
co/PMDB.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - BlocolPCdoB; Wigberto Tartuce
-PPB.

Goiás

Aldo Arantes - BlocoIPCdoB; Barbosa Neto - Blo
coIPMDB; Pedrinho Abrão - PTB; Pedro Canedo - PL;
Roberto Balestra - PPB; Sandro Mabel- BlocoIPMDB.

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - PSDB; Flavio Derzi - PPB;
Marilu Guimarães - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; José Borba - PTB;
José Janene - PPB; Max Rosenmann - PSDB; Nel
son Meurer - PPB; Ricardo Gomyde - Blo
co/PCdoB; Valdomiro Meger - PFL.

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - BJoco/PMDB
Neuto de Conto - Bloco/PMDB

Rio Grande do Sul

Arlindo Vargas - PTB
Augusto Nardes - PPB
Nelson Harter - Bloco/PMDB
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está

encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 13 horas e 33 minutos.)

Ata da 26ª Sessão, em 19 de março de 1998
Presidência dos Srs.: Paulo Paim, 3Q Secretário; José Maurício, 1º Suplente

de Secretário; Adylson Motta; Marçal Filho; Eraldo Trindade;
Luiz Mainardi; § 2º do artigo 18 do Regimento Intemo

I - ABERTURA DA SESSÃO
(14 horas)

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

Está aberta a sessão.

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

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

11- LEITURA DA ATA

o SR. MARÇAL FILHO, servindo como 2º
Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Passa-se

ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (PSDB-SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, uma
palavra em defesa dos comerciários das pequenas
empresas.

Em nome dos comerciários de todo o País e
da Confederação Nacional dos Trabalhadores no
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Comércio, venho solicitar ao Sr. Presidente da República. E a própria Declaração Universal dos Direitos
a retirada do art. 6 g da Medida Provisória Humanos inclui a proteção à família entre os direitos
n!! 1.61 9/42, que autoriza em todos os Municípios fundamentais nas seguintes palavras:
brasileiros o trabalho, aos domingos, no comércio A família é o núcleo natural e fundamental da
varejista. sociedade e tem direito à proteção da sociedade e

Esse artigo foi introduzido indevidamente no do Estado. (Art. 16, 11)
corpo da referida medida provisória que dispõe no Aliás, o fechamento do comércio aos domin-
art. 19: gos, salvo motivos especiais, é prática generalizada

Esta medida provisória regula a participação nas pequenas e grandes cidades em todo o mundo.
dos trabalhadores nos lucros ou resultados das Como lembra a Confederação dos Trabalhado-
empresas... C 'res no omercio, o maior contingente de mão-de-

É evidente que o funcionalismo do comércio obra na categoria, isto é, 60%, é constituído de mu-
varejista, aos domingos, nada tem a ver com a parti- Iheres. Suas tarefas de donas de casa e o cuidado
cipação dos trabalhadores nos lucros das empresas. dos filhos tornam mais grave a desagregação fami-
Além disso, a medida é flagrantemente inconstitucio- Iiar provocada pela obrigação de trabalharem aos
nal por três motivos: primeiro, porque não se trata de domingos.
"caso de urgência e relevância", condição exigida
pelo art. 62 da Constituição para a edição de medida Por último, é importante lembrar que o Decreto
provisória; segundo, porque, ao dispor sobre o fun- n

g
99.467, de agosto de 1990, já facultou ao comér-

cionalismo do comércio varejista nos Municípios, a cio varejista o funcionamento aos domingos, mas
medida provisória fere a autonomia municipal e des- condiciona esta faculdade à realização de acordo ou
respeita a competência constitucional do Município convenção coletiva de trabalho, respeitadas as nor-
assim definida: "Compete ao Município: I _ legislar mas legais de proteção ao trabalho.
sobre assunto de interesse local" (art. 30 da Consti- Dessa data em diante, os comerciários, através
tuição vigente). A matéria de competência da União de acordos firmados pelas respectivas entidades sin-
está fixada taxativamente no art. 21 da Constituição dicais, têm resolvido os casos em que a permissão
e não contempla essa prerrogativa. Permite apenas excepcional de trabalho aos domingos se justifica
que a União possa "autorizar e fiscalizar a produção por motivo de interesse público e não em benefício
e o comércio de material bélico" (art. 21, VI, da do aumento de lucro das grandes empresas.
Constituição); terceiro, é inconstitucional porque con- Contra a alegação de que a abertura do comér-
traria a letra e o espírito da Constituição que, no Capí- cio aos domingos geraria muitos empregos, há duas
tulo dos Direitos Sociais, determina que "são direitos razões objetivas: primeira, como foi amplamente no-
dos trabalhadores urbanos e rurais: ... repouso semanal ticiado pela imprensa nacional, as empresas do co-
remunerado, preferencialmente aos domingos". mércio - mesmo com tal liberação, inclusive em épo-

Esse direito social foi conquistado pela catego- ca de festas natalinas, onde o fluxo de venda é
ria dos comerciários desde 1932, com o Decreto ng maior - dispensaram 35 mil comerciários, compro-
21.286, que lhes assegurou o repouso semanal re- vando que trabalhar aos domingos não gera empre-
munerado e o descanso aos domingos. Desde en- gos; segunda, a abertura do comércio aos domingos
tão, essa conquista foi ininterruptamente assegurada favorece as grandes empresas que, por isso, atuam
pela Lei nº 605, de 05 de janeiro de 1949 e pelas fortemente no sentido de obter autorização legal e
Constituições posteriores, com exceção das Cartas genérica para essa prática que lhes beneficia, mas
Constitucionais elaboradas durante a ditadura que prejudica gravemente a família comerciária e as pe-
silenciaram sobre essa matéria. quenas empresas, que são, na realidade, as gran-

É importante lembrar que essas disposições le- des geradoras de empregos e postos de trabalho.
gais coincidem com a formação cristã da maioria da Por essas razões, em nome dos trabalhadores
população brasileira e permitem que o trabalhador do comércio e das pequenas empresas que consti-
repouse no domingo, dia em que também repousam tuem a maioria da atividade comercial no País, pedi-
os demais membros da família. A importância da fa- mos ao Executivo Federal a manutenção da legisla-
mília para a vida social e como valor ético é destaca- ção vigente, protetora dos direitos da família comer-
da em capítulo especial da Constituição em termos ciária e consagrada pela tradição de muitos anos.
significativos: "A família, base da sociedade, tem es- Como adverte Lacordaire: "Entre o forte e o fraco
pecial proteção do Estado" (art. 226). a liberdade oprime. A lei é que salva".
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O SR. ALCIDES MODESTO (Bloco/PT-BA. reta responsabilidade do Sr. Governo Federal Fer-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e nando Henrique Cardoso, porque o seu Ministro da
Srs. Deputados, ainda hoje tivemos a oportunidade Justiça, em vez de assumir sua pasta, está fazendo
de mencionar a questão dos atingidos por barragens política e politicagem por aí afora. Ele deveria estar
que ocuparam o canteiro da Companhia Hidroelétri- atento ao que está ocorrendo nas relações dessa
ca de São Francisco por quatro dias, para forçar sociedade. No entanto, o Ministério da Justiça não
uma negociação com o Governo. Há mais de dez toma as providências que se fazem necessárias.
anos, aqueles trabalhadores obtiveram um compro- Qualquer crime que ocorra no confronto des-
misso governamental que até agora não foi honrado. ses índios, qualquer morte que venha a suceder, va-
Ainda registramos que os índios no Estado do Espí- mos caracterizar como responsabilidade do Governo
rito Santo tomaram a iniciativa de ocupar suas anti- Federal, pois ele é responsável pelo que está ocor-
gas terras que foram doadas à Empresa Aracruz e rendo. Será considerado criminoso e cúmplice dos
fazer a demarcação de suas próprias terras, porque crimes que possam vir a ocorrer na área.
o Governo não garante as demarcações nas reser- Portanto, Sr. Presidente, quero apelar, vee-
vas indígenas. mentemente, ao Ministro da Justiç'a para que deixe

O Governo foi muito ágil ao determinar que a de fazer politicagem e tome a frente da Funai e da
Polícia Federal garantisse os interesses daquela Polícia Federal, a fim de resolver os problemas que
companhia de celulose e os interesses econômicos os índios estão enfrentando.
internacionais, mas não tem a mesma preocupação Era o que tinha a dizer.
para encontrar uma forma de entendimento entre as Durante o discurso do Sr. Alcides
duas facções que se enfrentam, já tendo até ocorri- Modesto, o Sr. Paulo Paim, 3º Secretário,
do mortes entre eles. Entretanto, há vários anos, deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
representantes de várias entidades, tendo à frente o da pelo Sr. Adylson Motta, § 1º do al1. 18 do
bispo de Paulo Afonso, por várias vezes já procura- Regimento Interno.
ram a Funai e o Ministério da Justiça, pedindo provi-
dências imediatas. O Governo faz de conta que não O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Conce-
está sabendo e deixa as facções indígenas se digla- do a palavra ao nobre Deputado Nilson Gibson.
diarem, porque tem interesse em que essas naçõ- O SR. NILSON GIBSON (PSB-PE. Pronuncia
es desapareçam deste País. o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, presto total apoio ao comportamento
É isso que este Governo quer, Sr. Presidente, exemplar dos servidores do Banco do Nordeste, os

porque os projetos de lei de sua iniciativa nesta quais, unidos, agilmente impediram que uma ação
Casa favorecem mineradoras, madeireiras e grupos judicial aberrante carreasse milhões de reais dos
que querem explorar as riquezas situadas dentro cofres públicos para as mãos de um industrial
das reservas indígenas. Para isso ele é muito ágil. desonesto.
Mas na hora de tomar alguma providência na defesa O fato foi bem noticiado, há alguns meses. O
dos índios, fica dizendo que não pode interferir nessa citado industrial, por alguma razão escusa, parece
área. ter caído nas graças de um determinado juiz, que lhe

Então, quero registrar, Sr. Presidente, com facilitou, contra todas as expectativas, não só o ganho
muita preocupação, que recebi agora mesmo um te- de uma causa contra o Banco, mas também uma
lefonema do Município de Banzaê, no interior da Ba- inédita e exótica fluidez do processo.
hia, dizendo que as duas facções da tribo Kiriri estão Deve-se aos funcionários o impedimento de
novamente se confrontando. Há pouco tempo isso já que a trama do industrial e do juiz tivesse o resulta-
havia acontecido e houve mortos e feridos. Será que do esperado. Infelizmente, o espírito corporativo do
o Governo vai esperar que mais mortos ocorram Tribunal de Justiça do Ceará impediu que fosse

,nesses confrontos? adiante um processo de suspeição do citado juiz,
Faço um apelo ao Sr. Ministro da Justiça para que transformou uma dívida de 500 mil em 70 milhões

que mande, imediatamente, a Polícia Federal à área de reais e condenou o Banco a liberar, mesmo sem o
de Reserva Indígena do kiriri, com o propósito de julgamento do mérito, quase 4 milhões de reais para
manter a ordem no local, evitar que os indígenas se o proponente, além de honorários para seus advogados.
confrontem e manter a paz e a tranqüilidade daque- Todos sabemos dos vícios de nosso sistema
las famílias. Esse apelo já foi feito várias vezes, por- judiciário e cabe-nos, no momdnto oportuno, propor
tanto, cada morte que ocorrer naquela área é de di- uma reforma que aumente sua rapidez, eficiência e
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confiabilidade, especialmente para os cidadãos co- funcionários que não admitem perder os privilégios
muns, que não podem pagar advogados ou subor- corporativos, incompatíveis com os critérios de admi-
nar juízes, como suspeita-se que aconteça. nistração pública. Esses insatisfeitos, aliados a sindi-

Contudo, deixo essas considerações sobre a catos e políticos oportunistas, não levam em consi-
reforma do Judiciário para uma outra ocasião. Que- deração o respeito à coletividade e ao cidadão nor-
ro, hoje, enfatizar que o Banco do Nordeste, graças destino, o qual certamente não se dispõe a voltar a
à qualidade de seu quadro de funcionários, está to- pagar a conta dos privilégios eliminados.
mando rumos cada vez mais acertados, reforçando Encerro meu pronunciamento desejando a con-
sua posição como principal promotor do desenvolvi- solidação das reformas efetuadas e a continuidade
mento de uma região carente. Afinal, trata-se do do processo de politização responsável, levado
agente financeiro responsável pela maior injeção de adiante pelo Movimento de Funcionários do Banco
recursos no sistema produtivo regional, repre- do Nordeste. Que o Banco possa, sob a liderança de
sentando, no âmbito empresarial, um Nordeste que seu atual Presidente, Byron Queiroz, contar com a
se moderniza e adapta-se aos novos tempos. participação e o apoio de funcionários que não con-

É a defesa dessa modernização que motivou fundam conquista corporativa com conquista social.
seus servidores a organizarem o Movimento dos Era o que tinha a dizer.
Funcionários do Banco do Nordeste, MOVBN, desti- O SR. LUCIANO ZICA (Bloco/PT-SP. Sem re-
nado a enfrentar resistências às mudanças necessá- visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
rias para que a empresa continue a trilhar os cami- Deputados, antes de entrar no meu pronunciamen-
nhos da competitividade e da eficiência. -to, queria fazer uma brincadeira, que talvez retrate a

Exemplo concreto do abandono do corporati- desconfiança de parte dos representantes desta
vismo e adesão à racionalidade foi a reforma na Cai- Casa. É sobre a queda do quorum para a sessão
xa de Previdência dos Funcionários - CAPEF. An- convocada para hoje de manhã. Muita gente imagina
tes, apesar de ter um déficit de mais de 10 milhões que isso pode ter ligação com a detecção pelas câ-
de reais, a CAPEF dava-se ao luxo de pagar horas maras da TV Câmara de pianistas votando: um Par-
extras aos seus aposentados. Extravagâncias desse lamentar votando por outro que está ausente. Talvez
tipo, infelizmente ainda muito comuns nos órgãos os representados tenham cancelado a pretensão.
públicos, fadavam a Caixa a resistir, no máximo, Essa é uma brincadeira que deixo para reflexão.
mais dez anos; depois, certamente teria de recorrer Sr. Presidente, ocupo à tribuna para fazer uma
aos cofres públicos, ou deixar seus associados a ve- reflexão sobre a proposta do Govemo sobre a ques-
rem navios. tão da universidades pública e sobre a educação de

O apego aos privilégios exigiu uma intervenção forma geral.
Federal, de modo a que a situação fosse resolvida O atual Governo tem justificado o desrespeito
sem o uso de recursos públicos. As mudanças que com o funcionalismo público em geral e com a uni-
se seguiram acrescentaram credibilidade à institui- versidade pública em particular pelo que julga ser
ção, permitindo que ela decuplicasse o seu volume uma atitude moderna. O Programa de Incentivo à
de operações em 1997, quando comparado com Docência aparece, nesse contexto, como uma idéia
1994. Geraram-se, assim, 600 mil novos empregos genial de alguns tecnocratas, cujo trunfo seria obri-
no ano que passou, em todo o Nordeste, em decor- gar a concorrência entre professores, o que traria,
rência dos empréstimos efetuados a partir de critérios por si só, a eficiência almejada. Um programa - iro-
mais responsáveis. nicamente apresentado como de reforço à gradua-

Esse crescimento deveu-se, também, ao pro- ção - que se faz acompanhar da drástica redução
cesso de interiorização do Banco, que exigiu a trans- de verbas de pesquisa e de programas de incentivo
ferência de muitos funcionários que antes trabalha- ao graduando, como o Programa Especial de Treina-
vam nas Capitais para um dos 1 mil e 875 Municí- mento, PET, que sofreu corte de 50% das bolsas,
pios onde a empresa é atuante. O MOVBN é inte- neste início de 1998.
grado por muitos desses funcionários, voluntários Na verdade, o Programa de Bolsas de Incenti-
atuantes do processo de mudança, e sustentáculos vo à Docência do atual Governo não é outra coisa
indispensáveis para o sucesso das medidas adota- senão um estímulo para que os professores das Ins-
das pela empresa nos últimos três anos. Tais medi- tituições Federais de Ensino Superior (IFES) se con-
das impediram a sua falência, o que já seria suficien- formem com o envolvimento exclusivo com a docên-
te motivo de orgulho. Resistem, porém, grupos de cia, dada a crise da pesquisa, e passem a disputar o
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privilégio de ser professores "auleiros·. Com isto, o
Governo busca conquistar aliados entre os docentes
das instituições federais para sua absurda resolução
de abrir uma única vaga de concurso para cada três
aposentadorias de professores.

Isso não é modernidade, Sr. Presidente. Mo
dernidade é abrir amplo e profundo debate sobre a
educação, tal como fazem hoje os principais paí
ses desenvolvidos do mundo. Modernidade é ne
gar-se ao recurso espúrio da medida provisória
para legislar sobre questão educacional, cujos re
batimentos sobre o desenvolvimento econômico
são notórios. Modernidade é insistir na quali
dade do ensino; é recusar-se à fabricação de
falsos "milagres educacionais· (assentados na
liberalização da reprovação no primeiro grau e
no empilhamento de crianças em salas de
aula), cujo único sentido é a tentativa de
contemplar as novas exigências do Banco
Mundial.

Se o Sr. Presidente FHC e o Sr. Ministro da
Educação querem mais competição, que dobrem as
dotações para pesquisa; que tornem o processo de
seleção ainda mais aberto e transparente. Se que
rem garantia de que o profissional pesquisador esteja
presente nos cursos de graduação, conversem com
os professores, que sabem como fazê-Io sem usar o
truque da ·cenoura no cordão·.

O Brasil que o Sr. Presidente FHC e seu Mi
nistro estão querendo é o Brasil das elites que, ao
chamarem a si o partir e o repartir, ficam com a
maior e a melhor parte. Nós queremos escolas de
terceiro grau que se sustentem autonomamente,
enquanto escolhem este ou aquele ·centro de ex
celência" para se encarregar da pesqüísa, vindo
com isto a ter uma melhor graduação, continuando
centros de excelência a serviço dessas mesmas
elites.

Conclamamos a comunidade acadêmica a fa
zer ouvir a nossa voz, aqui e em todas as partes
onde o Presidente FHC, enquanto ainda professor,
intelectual e sociólogo, obteve seus títulos de honoris
causa e outros. Vamos alardear no Primeiro Mundo,
sempre nos horizontes presidenciais, o caráter auto
ritário, conservador e atrasado de suas propostas
para o futuro educacional desta Nação.

É preciso desmontar a máscara de um intelec
tual acima de qualquer suspeita nas universidades
de todo o mundo, que muitas vezes, equivocada
mente, aceitam a encomenda e homenagens ao
Presidente FHC.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Luciano Zica
o Sr. Adylson Motta, § 2Q do art. 18 do Regi
mento Interno deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. José Maurício,
1Q Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce
do a palavra ao Deputado Betinho Rosado.

O SR. BETINHO ROSADO (PFL - RN. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, objetivamos com nossa presença nesta tri
buna registrar a audiência que o Grupo Parlamentar
de Apoio à Fruticultura teve hoje com S. Exa. o Pre
sidente da República, Fernando Henrique Cardoso.
Esse grupo, presidido pelo Deputado do PFL do
Ceará, Roberto Pessoa, e representado pelos Depu
tados Betinho Rosado, do Rio Grande do Norte, e B.
Sá, do Estado do Piauí, solicitou ao Presidente da
República a participação de pequenos proprietários
e pequenos empresários no grande programa lança
do no ano p"assado em apoio à fruticultura.

O modelo adotado é inovador. Temos a mais
absoluta certeza de que o sucesso virá. É necessá
rio, porém, que também tenhamos garantida a pre
sença cada vez mais forte desses pequenos agricul
tores. O modelo de transferência tecnológica, pensa
do pelo Executivo e executado com a participação
dos empresários, já funciona em algumas áreas do
Nordeste brasileiro.

Existem algumas áreas de ponta, onde os pe
quenos empresários que se apropriaram do proces
so tecnológico da agricultura irrigada estão traba
lhando sem fl presença dos grandes proprietários.
No entanto, esse pequeno grupo estaria excluído do
processo por não existir a empresa mãe que pudes
se transferir tecnologia e receber de volta o seu pro
duto, ajudando-os na comercialização.

Naquela hora em que conversamos com o Pre
sidente da República, lembrei-me dos Municípios de
Baraúna, Mossoró e Panema, no Estado do Rio
Grande do Norte, que se caracterizam como pólos
de produção de frutas tropicais. Muitos Municípios,
como Baraúna e Panema, não têm ainda empresas
de grande porte para fazer esse processo de trans
ferência tecnológica e de ajuda na comercialização.

Daí, Srs. Deputados, o apelo do Grupo Parla
mentar de Apoio à Fruticultura para que as associa
ções de pequenos produtores e as cooperativas
também participem desse processo, porque esse é o
caminho para assegurar a participação dos peque
nos produtores.

Tenho a mais absoluta certeza de que a sensi
bilidade do Sr. Presidente da República conduzirá as
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cooperativas e as associações à participação cada dos Estados e Municípios, das transformações ne-
vez mais decisiva nesse grande projeto de incentivo cessárias ao aperfeiçoamento do nosso' nefasto sis-
à agricultura irrigada no Nordeste brasileiro. tema tributário.

Desde que o projeto avance dando os passos Esse é o trabalho que exige atualmente maior
que julgamos necessários e que, acreditamos, ele empenho dos t~cnicos do Governo. Para tomar assi-
dará, a agricultura irrigada tem potencial de exporta- miláveis as inovações, os especialistas tentam fazer
ção de 1 bilhão de reais nos próximos cinco anos. com que os novos impostos gerem receitas propor-

A nossa atual cota de exportações de hoje rep- cionais às que hoje recebem todos os níveis de pc-
resenta 300 milhões de dólares. Não estamos longe der. Corno errar nessas contas é uma possibilidade
de alcançar o objetivo. O prazo maior deve-se ao perfeitamente previsível, em vista da complexidade
processo biológico que envolve a atividade agrícola, das variáveis que interferem numa mudança dessa
pois é necessário que haja a maturação dos cultiva- natureza, a União imagina mecanismos compensa-
res que serão plantados. dores, como um fundo contra perdas fiscais que re-

Nesses próximos cinco ou dez anos, porém, ponham eventuais prejuízos que Estados e Municí-
com certeza, não teremos só 1 bilhão de reais como pios venham a comprovar.
receita da agricultura irrigada. Teremos mais, porque Justamente com o aperfeiçoamento do texto da
o Nordeste precisa e quer. Teremos mais, porque o reforma tributária, o Governo dedica especial aten-
Grupo Parlamentar de Apoio à Fruticultura vai lutar ção aos mecanismos destinados a garantir que
para que isso aconteça. Governadores e Prefeitos não terão de se defrontar

Era o que tinha a dizer. com uma imprevista queda de receita.
O SR. MOISÉS BENNESBY (PSDB - RO. Tânto cuidado, revela-se a preocupação política

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, do Governo nesse ano eleitoral, demonstra também
Sras. e Srs. Deputados, inúmeras vezes utilizei esta o grau de interesse que mantém na aprovação rápi-
tribuna para defender a necessidade deste Parla- da da reforma tributária, o que dificilmente se con-
mento se conscientizar no sentido de aprovar as re- cretizará ainda este ano, por conta das condições
formas consideradas fundamentais para a rnocIemização adversas decretadas pela proximidade das eleições,
do nosso País. que inegavelmente será uma pena. .

Mesmo que se completem as reformas admi-
nistrativas e da Previdência de maneira favorável Era o que tinha a dizer.
aos interesses do Governo, isto é, sem que as vota- O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Blo-
ções finais, os destaques e a regulamentação não co/PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
mudem substancialmente os princípios defendidos te, Sras. e Srs. Deputados, acabamos de vir do Mi-
pelo Executivo, nem todas as peças necessárias nistério da Reforma Agrária, onde estivemos, em co-
para garantir a estabilidade do real estarão colocadas. missão de Deputados e Senadores, em audiência

Na pior das hipóteses, Sr. Presidente, fica fal- com o Ministro Pedro Malan, o Dr. Pedro Parente, o
tando a reforma tributária que, além de racionalizar Ministro Raul Jungmann e o Dr. Milton Seligman.
as fontes de receita, precisa compatibilizar os siste- Apresentamos a essas autoridades pauta de
mas fiscais da União, dos Estados e Municípios. E reivindicações de que fomos portadores, quer pelo
ainda simplificar a burocracia e os negócios com os Movimento dos Sem Terra, quer pelo Movimento dos
principais países com os quais o Brasil mantém rela- Pequenos Agricultores. O Governo se comprometdu
ções comerciais. a reunir-se, às 7h30min da manhã de segunda-fei-

As dificuldades para isso, Sr. Presidente, se ra, com os dirigentes desses dois movimentos para,
espraiam em pelo menos dois aspectos que con- em profundidade, discutir a pauta que levamos ao
fluem para um ponto comum, os interesses de Ministério. Comprometeu-se também a, na próxima
Governadores e Prefeitos, e o ano eleitoral. quarta-feira, dar aos trabalhadores a resposta sobre

Talvez as eleições de outubro sejam justamen- os seus pedidos, suas reivindicações.
te o pior óbice, pois dificilmente um assunto tão com- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de pú-
plexo poderá ser discutido e aprovado no período de blico, quero dizer que há dificuldade por parte do
funcionamento previsto do Congresso Nacional, que Governo Fernando Henrique em dialogar com os se-
não deve ir além de maio. Igualmente difícil, mas tores sociais. Estamos assistindo ao agravamento
tendo a seu favor a possibilidade de que entendi- de diversos problemas, e, da tribuna desta Casa, já
mentos políticos viabilize, é a aceitação, também tenho abordado vários deles.
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Há dois meses aguardamos a confirmação de na qual trataremos do leilão dos bens dos sindicatos
uma audiência com o Ministro Chefe da Casa Civil, de trabalhadores petroleiros no Brasil.
Dr. Clóvis de Barros Carvalhq. Perguntam-nos qual Era o que tinha a dizer.
é o assunto, respondemos: a situação dos petrolei- O SR. ROBERTO PESSOA (PFL - CE. Sem re-
ros. Prosseguem perguntando: por que necessitam visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
dessa audiência? Respondemos: porque os bens tados, ocupo esta tribuna para tratar de terna desagra-
dos sindicatos dos trabalhadores petroleiros estão dável para a sociedade brasileira: a segurança pública.
prestes a ser leiloados em hasta pública, em decor- O Ceará, colocado na grande mídia brasileira
rência da greve que fizeram há dois anos e meio. como o oásis do Brasil, a ilha da prosperidade, não

O Ministro sabe da importância do assunto. Já conseguiu enfrentar a luta contra o marginal, tornan-
intervieram nessa negociação o Senador Antonio do-se um dos Estados mais inseguros do País.
Carlos Magalhães, o Deputado Luís Eduardo Maga- A ilustre e culta escritora conterrânea Rachei
Ihães e diversos Líderes da Câmara dos Deputados, de Queiroz, no jornal O Povo, do Ceará, edição de
mas nem assim o Ministro Clóvis Carvalho decidiu domingo, escreveu, no artigo ·0 Sertão virou guerri-
receber os trabalhadores da Federação Única dos lha", a indignação contra Quixadá, sua terra natal.
Petroleiros. Telefona-se para lá, e o Ministro está Lá, há marginalidade, criminalidade, assalto a ban-
em solenidade no andar térreo; telefona-se nova- co, a cidadão, a fazendeiros. Os marginais roubam o
mellte, e o Ministro está prestes a chegar; depois, o que bem entendem: gado, carneiro, bode, ceurito.
Ministro acabou de sair. Não há a menor responsabi- No ceará ninguém mais pode circular à noite
lidade, não há a menor tolerância para com os repre- nas estradas estaduais e federais. Não são mais
sentantes do povo e os segmentos sociais. apenas os comboios de caminhão que vemos nas

Por isso ocupo hoje este espaço do Pequeno estradas, agora são carros que têm de andar um
Expediente para, de público, requerer ao Ministro atrás do outro para poderem enfrentar o marginal e a
Clóvis Carvalho que marque a audiência com os criminalidade naquele Estado.
Parlamentares interessados na negociação relativa Sr. Presidente, a causa de tudo isso é o de-
ao penhor e aos leilões de bens dos sindicatos dos semprego galopante e o abandono a que o Governo
petroleiros. Se isso não ocorrer, Sr. Presidente, va- levou a agricultura do Ceará, que era um Estado po-
mos viver um momento paradoxal. bre sim, aliás, sempre o foi, mas seu povo era traba-

O regime militar durante vinte e um anos inter- Ihador e ordeiro. Hoje o cearense é miserável. Po-
veio nos sindicatos, mas o fazia nomeando uma jun- breza é muito diferente de miséria.
ta govemativa, e nunca levou a leilão público os Depois que o algodão, as atividades agrícolas
bens dos sindicatos. É de estultice atroz uma situa- e a pecuária chegaram à estaca zero, tomou-se ga-
ção como essa. lopante o êxodo rural. As pessoas estão saindo da

zona rural em busca de melhores oportunidades nas
Já falei com o Deputado Luís Eduardo Maga- cidades médias e grandes.

Ihães. Sr. Presidente, não se trata de elogio. O Líder O mês no meu Estado não tem mais trinta dias.
do Govemo e o Presidente do Senado colocaram-

Tem apenas quatro. É nesse curto período que ose à disposição para fazer as coisas andarem, mas
não obtiveram êxito. aposentado rural recebe seu salário e quando bons

filhos que moram nas cidades grandes ganham ai-
As autoridades da reforma agrária e do Minis- gum dinheiro e enviam para seus familiares. Este é o

tério da Fazenda só recebem os Parlamentares de- triste quadro da economia agrícola cearense.
pois que eles ocupam o prédio do Ministério. Isso é No centro de Fortaleza, 336 lojas foram fecha-
um vexame. das. Oitocentas mil pessoas cadastradas pelo CDL

O Senador Eduardo Suplicy, que há dois meses participam do mercado de compras na Grande For-
tentava marcar audiência com o Ministro Pedro Malan, taleza, mas a metade, 400 mil, estão inadimplentes.
indagou-lhe se teria também de ocupar o prédio do A quantidade de cheques devolvidos aumentou em
Ministério da Fazenda para ser ouvido por S. Exil. 126% no Estado.

Sr. Presidente, espero ser recebido em audiên- A economia está fragilizada porque deram prio-
cia na segunda-feira para, na quarta-feira, verificar ridade aos grandes projetos e empresários de fora.
o seu resultado. Desejo, ainda hoje, receber telefo- Concederam-Ihes terrenos, galpões, dinheiro e água
nema da Casa Civil da Presidência da República, do de graça em detrimento das condições da economia
Ministro Clóvis Carvalho, confirmando a audiência, tradicional do Estado: as indústrias de barro, a agri-
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cultura irrigada, enfim, de todas as ações que po- impunemente, estaremos incentivando aqueles que or-
diam alavancar melhor de qualidade de emprego e deiramente trabalham. Refiro-me aos pequenos agri-
renda para aquele povo sofredor. cultores com terra, que fazem a produção deste País.

No último fim de semana, Sr. Presidente, vol- Em Santa Catarina, por exemplo, os pequenos
tando ao tema da segurança, Fortaleza registrou agricultores estão abandonando a atividade e suas
onze assassinatos e onze mortes por trânsito violen- propriedades por falta de renda para manter a famí-
to, índices maiores do que os do carnaval. Há falta lia dignamente, por falta de uma política que lhes dê
de segurança, e as autoridades estão de braços cru- sustentação.
zados. O Governador Tasso Jereissati - todos se Ontem mesmo, levamos ao Ministro da Agricul-
lembram, pois foi muito badalada na imprensa sua tura, Arlindo Porto, reivindicações dos pequenos
briga com a polícia - mandou prender todo mundo, agricultores. Embora haja esforço de S. Exa, que
mas criou um problema com a polícia e com asegurança vem fazendo um grande trabalho, vemos as diflCulda-

A polícia é mal paga, mal treinada e mal apare- das por que passam os agricultores, principalmente na
Ihada. No interior do Ceará, quando as vítimas ne- questão do crédito rural. Eles têm dificuldade em pas-
cessitam da polícia têm de abastecer as viaturas. sar pela peneira do banco. Por isso, não conseguem
Isso quando estão funcionando. É muito comum es- recursos, não conseguem inovar em tecnologia. Têm
tarem com pneus furados ou batidas. de sair de suas propriedades para buscar outras ativi-

Sendo Parlamentar pelo Ceará preocupo-me dadas. Às vezes, ficam apenas os idosos, pois os jo-
com a segurança do meu Estado, um dos mais inse- vens fogem em busca de melhores oportunidades.
guros do País. Hoje, a juventude não quer mais trabalhar na

Era o que tinha a dizer. agricultura. Quem vai trabalhar na agricultura deste
O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB - SC. País, principalmente na pequena propriedade? Hoje,

Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sras. e Srs. comunidades do interior têm dificuldade até em for-
Deputados, ocupo esta tribuna para tratar de assun- mar um time de futebol, porque não existem mais jo-
to que me preocupa sobremaneira: o Movimento dos vens para praticar esse esporte tão admirado pela
Trabalhadores Rurais Sem Terra. população brasileira. Para onde estão indo os jovens

Hoje, em Florianópolis, centenas de agriculto- que fogem do campo? Para onde há recursos subsi-
res e ativistas políticos estão acampados em frente diados pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais
ao Palácio Santa Catarina. Alguns invadiram as de- Sem Terra.
pendências da Eletrosul. Entendemos correto o Governo colocar ordem

Na semana passada, houve depredação de na Casa. Ele tem de assumir a questão da reforma
equipamentos e máquinas na Usina Hidrelétrica do agrária e dar um basta nas invasões de terra, que
Machadinho e invasão de propriedades produtivas e trazem intranqüilidade a todo proprietário rural brasi-
improdutivas dos agricultores. leiro. Para tanto, ele precisa comandar todo esse

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem processo. O Governo tem de fazer com que o finan-
Terra está também invadindo áreas florestais ale- ciamento de terras para os pequenos agricultores,
gando que vai implantar projetos alternativos de pro- pelo Banco da Terra, conforme aprovado por este
dução. Pretende o movimento plantar árvores nati- Congresso, seja uma realidade.
vas, produzir sementes e criar animais silvestres, Espero que finalmente possamos cadastrar os
como se fosse possível tirarem o sustento com isso. agricultores e assentar os sem-terra em seus res-

Sr. Presidente, hoje lemos nos jornais de Bra- pectivos municípios, com recursos do Banco da Ter-
sília que pessoas armadas estavam provocando a ra, com amplos prazos para pagamentos, estabeleci-
Polícia Militar, como se não houvesse lei neste País. da a relação equivalência e produto.
A lei existe para uns, mas para outros não. Essa ação dará certo, posso afirmar, pois o

Quando algum outro movimento pratica qual- Fundo da Terra, que criamos em Santa Catarina,
quer ato ou mostra arma, há crime, prisão e inquérito funciona perfeitamente. Lá, assentaram-se cerca de
policial. Entretanto, quando o Movimento dos Traba- 4 mil agricultores por um custo equivalente a um ter-
Ihadores Rurais Sem Terra faz alguma coisa não ço do que seria gasto para fazer a reforma agrária. E
correta, nada disso acontece. Eles ficam impunes, para realizarmos isso temos de atender apenas
acima da lei. àqueles que realmente têm vocação agrícola, ou

Sr. Presidente, se deixarmos o Movimento dos seja, os agricultores tradicionais, e não os sem-
Trabalhadores Rurais Sem Terra continuar agindo nada, que buscam uma maneira de sobrevivência.
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Essa é uma questão social que o Governo tem
de resolver. O Governo não pode mandar os agricul
tores para o interior pensando que, com isso, resol
verá o problema do desemprego. Na verdade, ado
tando essa medida estará criando favelas rurais que
ocasionarão problemas insanáveis. E o País pagará
uma alta conta por isso.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MAURíCIO NAJAR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. MAURíCIO NAJAR (PFL - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sou
do PFL de São Paulo. Estou reassumindo meu man
dato nesta tarde e gostaria que isso ficasse consig
nado, uma vez que meu nome ainda não foi inserido
no painel de votação eletrônica.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Nobre
Deputado Maurício Najar, é gratificada que a Mesa,
tanto quanto os Srs. Parlamentares, recebe V. EX«
de peito estufado e coração genuflexo.

Está consignado o registro de V. EX«
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce

do a palavra ao nobre Deputado José Augusto.
O SR. JOSÉ AUGUSTO (PPS - SP. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, venho consternado a esta tribuna hoje, 19 de
março, dia de São José. Quando criança, ouvia meu
avô, já velhinho e de cabelos brancos, falando do
sonho de todos os sertanejos da região mais sofrida
deste País: o Nordeste. Dizia ele que se houvessem
governos sérios, que quisessem resolver a proble
mática do Nordeste - a de todos os agricultores, a
da produção agrícola, do desenvolvimento, e comba
ter a fome -, bastava que tornassem os rios perenes
e que desenvolvessem ações políticas para essa re
gião tão bonita de gente trabalhadora que construiu
este País, para que os que ali permanecem até hoje
não vivessem nesse sofrimento.

Muitos anos se passaram. Hoje, já de cabelos
brancos, venho a esta tribuna fazer uma homena
gem a todos os agricultores do Nordeste, aos que
têm terra e aos que não têm, aos que fugiram da
quelas paragens e aos que ainda estão ali, por medo
ou por amor à terra. Quero, desta tribuna, prestar
lhes homenagem fazendo este protesto.

Em 1964, quando houve o golpe militar, falava-se
que iriam trazer desenvolvimento para o Brasil. Na
quela oportunidade, foram presas centenas de traba
lhadores e lutador~s em minha região, pois por ali

também as armas dos que fizeram o golpe militar de
1964 buscaram os que lutavam contra as injustiças.

Naquele momento, um companheiro fez um
poema e mandou-o ao Presidente golpista, Castello
Branco, ao Governador de Pernambuco e ao Gene
ral que comandava o IV Exército em Pernambuco.
Dizia ele:

É 19 de março, dia de São José, o
campo está sem pasto, e o sertanejo sem
fé. Não axiste natureza que resista ao cho
rorô de uma maromba de gado chorando
porque tem sede na praça de um bebedou
ro, um bezerro descarnado chupando os
peitos da vaca onde o leite já secou.

Ah, patrão, é um inferno quando nos
falta inverno naquelas terras de lá, no en
costo, na quebrada, a macambira, o xodó,
está difícil, já não há! O recurso é a retirada!
Retirada, seu moço, é levar o nosso gado
das terras que ele nasceu pras terras de ou
tros Estados! É montar cavalo magro, sem
sustança na canela, sem carne nos quadris;
é andar no coice do gado com uma bezerra
magra na maçaneta da sela; é abandonar a
fazenda, a mulher, os filhos, o trabalho, e
voltar no fim do ano com um mazaroio de
chocalho! É assim a retirada nas terras do
meu sertão: é marchar para a derrota pen
sando na salvação!

Se as águas que caem dos ares nos
pudessem encurralar para tomar no tempo
ruim, o sertão era uma maravilha, não tinha
quem desse volta a gado gordo e capim! É
penoso ver as águas procurando rio abaixo
um lugar para se arranchar e depois, desen
ganada, voltar de novo pro mar!

Seu doutor, seu general, seu governa
dor, mandem prender as águas que passam
lá, pra que o Nordeste tenha desenvolvi
mento, pra que os sertanejos que esperam
há tanto tempo a irrigação, a canalização do
São Francisco pras terras mais áridas, a pe
renização dos rios secos do Nordeste, não
possam morrer à míngua, como estão mor
rendo hoje, sofrendo todas as necessidades.

Solidarizo-me com todos aqueles que, expul
sos, tiveram de ser escravos no Sul, no Centro-Oes
te e em outras regiões, deixando o Nordeste sofrido
à míngua e à mercê de políticos incompetentes, que
para os problemas da nossa tão querida região nun
ca encontraram solução.



Era o que tinha a dizer.
O SR. PEDRO WILSON (Bloco/PT - GO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, recentemente ocupei esta tribuna
para saudar os homens e mulheres que em todo o
País labutam por uma educação de qualidade e gra
tuita para todos. Saudamos, portanto, a Andes, os
professores e servidores do ensino público brasilei
ro, que perceberam diuturnamente por uma educa
ção democrática e formadora de uma consciência ci
dadã, que respeite e preserve os direitc.s humanos.

Estivemos nesta tribuna, também para dizer
das péssimas condições que os profissionais da
educação estão submetidos, dos baixos salários,
das condições existentes em nossas universidades,
das lutas e anseios frente ao sucateamento imposto
ao ensino público em nosso País.

Ontem e hoje no Brasil ouvimos, nesta Casa, o
grito de socorro que sai das gargantas do povo bra
sileiro. Grito que apela pelo fim dos desmandos; fim
do processo de sucateamento das universidades e
unidades de ensino; fim do. arrojo salarial; fim da fal
ta de condições para realização de um ensino, pes
quisa e extensão de qualidade.

Sr. Presidente, acredito que a paralisação de
31 universidades federais em nosso País, é um dado
que não pode ser menosprezado pelo MEC e, con
seqüentemente, não pode deixar de ser discutido
nesta Casa.
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Sr. Presidente, solicito a divulgação do meu poderia passar uma borracha na vida desses cidadã-
pronunciamento nos jornais da Casa e no programa os. Foram eles que produziram os tempos das tre-
A Voz do Brasil. vas do regime militar, foram coniventes. Não é pos-

O SR. IVAN VALENTE (Bloco/PT - SP. Sem sível que o Sr. Fernando Henrique Cardoso, que se
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- diz um perseguido pelo regime militar, venha agora
putados, desejo, neste momento, apenas referir-me fazer corpo mole. Já é grande o desgaste do Gover-
ao que vem ocorrendo em relação à nomeação do no frente aos órgãos de direitos humanos internacio-
Gen. Ricardo Fayad para o cargo de Subdiretor de nais, como é o caso da Anistia Internacional, que já
Saúde do Exército. marcou audiência. Já realizamos um ato público em

Estamos assistindo a algo impressionante em São Paulo, que reuniu centenas de representantes
nosso País. Temos a denúncia concreta do Grupo de entidades que protestaram contra esse ato.
Tortura Nunca Mais, dos comitês de anistia, bem O Governo não se pode fazer de esquecido
como a confirmação objetiva do Conselho Regional nesta questão. O editorial da Folha de S.Paulo de
e do Conselho Federal de Medicina, que proibiu hoje também trata do assunto, no sentido de que eti-
esse cidadão de exercer a profissão, acusado de tor- camente não é possível tolera! que um torturador
turar, de preparar presos políticos para continuarem seja promovido no nosso País. E hora, sim, de o Go-
sendo torturados. vemo tomar uma atitude clara, transparente, límpida,

Foi publicado no Jornal do Brasil de ontem e de demissão deste general, porque ele precisa ser
na revista Veja desta semana o depoimento do Pre- execrado pela sociedade brasileira por sua prática e
sidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, suas convicções fascistas. De uma coisa ternos certe-
Dr. Luiz Tenório, colega de turma de Ricardo Fayad. za: ou o Governo assume que vai demitHo, ou a so-
Ele conta que quando estava preso no DOI-eODI ciedade vai dizer -não" ao Governo, vai dizer um bas-
do Rio de Janeiro, centro de torturas sofisticado pela ta.
ditadura militar - local por onde este Deputado tam-
bém passou -, encontrou-se com seu colega, Ricar
do Fayad, também médico. Quando estava sendo
torturado, imaginou que sua situação seria aliviada.
Surpreendeu-se, porém, ao ouvir a declaração do
Dr. Ricardo Fayad: "Esse eu conheço, e ele tem
muito a dizer. Podem torturar'.

Dezenas de presos políticos do tempo da dita
dura militar reconheceram esse cidadão, que traba
lhou inclusive com o médico Amílcar Lobo, o qual
escreveu um livro sobre o preparo dos presos para a
continuidade da tortura, o que também é uma forma
de tortura.

Esses profissionais desqualificados foram ex
pulsos pelo seu órgão de classe. Primeiro, esse ci
dadão foi promovido a general no governo passado
e, hoje, é promovido a Subdiretor de Saúde do Mi
nistério do Exército. E o Governo não quer voltar
atrás, alega que quer esperar a decisão relativa ao
recurso a uma instância superior da Justiça, que ob
viamente não é o Conselho Federal de Medicina.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
este País não é o Chile de Pinochet. Um torturador
está, eticamente, impedido de exercer a sua profis
são, mas vai continuar exercendo-a. Está na cara
que o Governo Fernando Henrique Cardoso não
quer assumir, frente ao setor duro das Forças Arma
das, que ele tem de ser definitivamente afastado.
Por sinal, diga-se de passagem, a Lei de Anistia não
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Os professores e professoras brasileiras parali
saram, por dois dias, as atividades acadêmicas, por
que não conseguem ser ouvidos pelo MEC. Parali
saram as atividades acadêmicas com o intuito de
sensibilizar as autoridades brasileiras para a dramá
tica situação que vivenciam.

Sras. e Srs. Deputados, os servidores da edu
cação, os professores já estão há mais de 3 anos
sem aumento salarial. São três anos de perdas acu
muladas. São três anos de busca de diálogo e de
apresentação de propostas que não foram ouvidas.

Os professores exigem, justamente, um reajus
te salarial de 48,65% como forma de repor as perdas
acumuladas. Os professores exigem a retirada da
medida provisória que criou o Programa de Incentivo
à Docência, que não atende as reais exigências sa
lariais e tampouco a melhoria do ensino no País.

Existe, por parte dos professores, sérias reser
vas ao Programa de Incentivo à Docência. Este Pro
grama, além de nao "atingir todos os professores uni
versitários, demonstra ser uma alternativa débil para
dividir a categoria para sanar o grande equívoco do
corte dos recursos para pesquisa em nosso País.

Não existe concurso público para preencher as
atuais vagas e para atender a real necessidade de
ampliação do quadro de professores e servidores
das universidades federais. O que fazer, Sr. Presi
dente? A não ser gritar aos quatro cantos que existe
uma política de desmonte, de desrespeito aos profis
sionais da educação.

Saudamos a Andes, os professores e professo
ras que em luta, paralisaram, até agora, 31 universi
dades federais.

Acreditamos que os estudantes e o povo brasi
leiro de forma geral somaram esforços nesta luta
dos professores universitários representados pela
Andes. A luta por dignidade, por respeito, por educa
ção de qualidade, por melhores condições de traba
lho, por emprego são de todos nós.

Os professores e a Andes devem contar com o
apoio desta Casa. Temos de somar esforços, temos
de continuar lutando.

Era o que tinha a dizer.

O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA (Bloco/PDT-AP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, desejo hoje tratar de um fato que
ocorreu ontem no meu Estado, o Amapá, que talvez
seja algo corriqueiro e sem grande importância em
outros Estados mais desenvolvidos e ricos do País.
Para citar um exemplo, no meu Estado existem ape
nas duas rodovias federais: a BR-156, com aproxi-

madamente 750 quilômetros, e a BR-210, com pou
co mais de 200 quilômetros.

Felizmente, é um Estado entrecortado de rios.
Possui uma bacia hidrográfica própria, o que facilita
o escoamento da produção e a locomoção de agri
cultores e pescadores que vão fazer compras nos
centros mais desenvolvidos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, real
mente desejo referir-me à inauguração de um posto
avançado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Amapá. Sensível às causas do Estado, às
causas sociais, inaugurou esse posto avançado às
margens do rio Araguari - para quem não sabe, no
rio Araguari é onde ocorre o fenômeno da Pororoca.
Lá, o acesso é muito difícil, exatamente por causa
da falta de assistência por parte do Governo do Es
tado e por falta, também, de investimento do Gover
no Federal naquela região.

Em 1996, o Tribunal de Justiça colocou servi
ços à disposição da comunidade do Estado do Ama
pá, como, por exemplo, os da Justiça Itinerante, que
se desloca aos lugares mais longínquos para assistir
a população.

A Justiça Itinerante do Estado do Amapá está
dotada de barcos e lanchas. Nos igarapés por onde
o barco não pode passar, a lancha é utilizada, e o
juiz, com todo o material necessário, presta assistên
cia às populações.

Em 1997, foi inaugurada a Justiça volante, que
busca prestar assistência exatamente no local onde
ocorrem alguns acidentes. Por exemplo, no caso de
um acidente de trânsito que exija a presença da Jus
tiça, lá está a Justiça volante.

Ontem, para nossa felicidade e da população
da região do Município de Cotias, foi inaugurado
esse posto avançado. Parabenizo o Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, Dr. Gilber
to Pinheiro. Trata-se de um jovem Desembargador,
amazônida, amapaense, sensível às causas do Es
tado no que diz respeito à questão da Justiça.

O SR. ARY KARA (PPB-SP. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o Rotary Club Internacional, clube de servi
ços que conta com milhões de membros em todo o
mundo, realiza uma série de edificantes atividades
sociais, voltadas para a comunidade. A maioria des
sas ações, o que bem demonstra o caráter altruísta
dos Srs. rotarianos, não é divulgada ao público ex
terno. Por isso esse trabalho é desconhecido da es
magadora maioria da população, mas deve - e me
rece - ter a devida divulgação, até como prova de
reconhecimento popular.
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Um dos mais louváveis trabalhos .desenvolvi
dos pelo Rotary a nível mundial, inclusive aqui, em
nosso País, diz respeito à vacinação contra a parali
sia infantil. O programa, denominado Polio Plus, vem
salvando milhares de vidas em todo o Brasil, além
de propiciar novas gerações de crianças e jovens
saudáveis. Esse é um grande serviço prestado pelo
Rotary, anonimamente.

Por isso, Sr. Presidente, é com muita satisfa
ção que, nesta oportunidade, gostaria de registrar
nos Anais desta Casa, os 10 anos do Rotary Club
Lorena-Guaypacaré, que presta um incansável ser
viço a Lorena, uma das mais simpáticas e queridas
cidades do nosso Vale do Paraíba.

Seguindo os princípios primordiais de Rotary
Internacional, nascia no dia 8 de março de 1988, na
cidade de Lorena, mais uma célula de serviço à co
munidade, o Rotary Club Lorena-Guaypacaré. Reu
nindo homens de iguais interesses, a população 10
renense passava a contar com a força dessa entida
de, atuando nas mais variadas questões, lutas e de-o
safios, combatendo o bom combate, na linha de
frente das lutas e desafios em que o povo lorenense
se via envolvido.

O Rotary Club, em sua essência, Sras. e Srs.
Deputados, é um exemplo de companheirismo, de res
peito aos mais altos valores cívicos e morais. Os ho
mens mais probos da comunidade, nas mais diversas
atividades econômicas e profissionais, ali estão repre
sentados e unidos pelo ideal de servir. Feliz a comuni
dade que conta com um clube dessa envergadura.

Além do programa de vacinação contra a parali
sia infantil podemos destacar, como ações rotarianas,
o intercâmbio cultural entre jovens de todo o mundo, o
socorro à população de nações envoMdas em crises e
situações beligerantes, o saudoso Projeto Rondon, as
campanhas comunitárias, entre outros.

O Rotary Clube Lorena-Guaypacaré ao longo
de seus 10 anos de existência, vem trilhando com
profundo respeito e competência o ideal rotariano,
promovendo eventos, festas, palestras de orientação
profissional e atendendo à cidade em suas necessi
dades. Cabe ressaltar também o apoio imprescindí
vel aos asilos do Município, que não têm sido esque
cidos pela entidade, que chegou inclusive a promo
ver reformas em alguns de seus prédios, proporcio
nando mais carinho e conforto aos nossos idosos e
pessoas desamparadas.

Presidido com inteligência e muito companhei
rismo por Messias Borges da Silva, presidente
97/98, e tendo como presidente para o biênio 98199,
Eder Billota, e contando com a efetiva participação

de uma plêiade de companheiros que vivem funda
mentalmente o ideal rotariano, o Rotary Club Lore
na-Guaypacaré fez história nesses seus 10 anos.
Destaquemos, por exemplo, o caso da Associação
da Criança e do Adolescente de Lorena, que vem
atuando na cidade há muitos anos e que hoje integra
a Casa Abrigo Provisório. A ACAL recebe crianças e
adolescentes vitimados, a pedido da Justiça, tendo
seu funcionamento como modelo para toda a região
vale paraibana, graças à influência do Rotary. cerca
de cinqüenta crianças recebem, através dessa Asso
ciação, orientação escolar, alimentação, aconselha
mento e princípios profissionais, além de serem en
volvidas em vários projetos que visam despertar o
espírito de cidadania na criança e no adolescente.

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, cumpri
mentamos todos os rotarianos do Brasil, através do
dinâmico Rotary Club Lorena-Guaypacaré da cidade
de Lorena, pelo transcurso do 100 aniversário de
fundação dessa nobre entidade.

, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia
9 de março, a nossa querida e simpática cidade de
Cachoeira Paulista comemorou 218 anos. São 218
anos de alegrias, luta, trabalho e desenvolvimento,
deste que é um dos mais importantes Municípios da
região do Vale do Paraíba, que temos a honra de or
gulhosamente representar no Congresso Nacional.

A história de Cachoeira Paulista remonta a
1780, consagrando o Capitão Manoel da Silva Cal
das, português que vivia na Vila de Lorena, como o
seu fundador. O núcleo primitivo e inicial foi uma ca
pela construída em 1785, por onde passavam as tro
pas que seguiam para Minas Gerais. Ele tomar-se
ia freguesia em 29 de março de 1876, com o nome
de Santo Antônio da Cachoeira, e vila em 9 de mar
ço de 1880, como Santo Antônio da Bocaina.

Sua elevação à cidade dar-se-ia em 15 de
maio de 1895 e em 30 de novembro de 1944 passa
ria a chamar-se Vaiparaíba. A denominação atual,
Cachoeira Paulista, data de 24 de dezembro de
1948. Vale dizermos que durante a Revolução Cons
titucionalista de 1932, essa importante cidade foi
praça de guerra e posto de abastecimento do trem
blindado, tal a sua posição estratégica.

Hoje, reverenciando seu passado de glórias e
lutas, o Município se sustenta numa economia diver
sificada, proveniente da lavoura, principalmente ar
roz, feijão, milho e mandioca, de um grande rebanho
de gado holandês e pequenas e médias indústrias
de roupas, cerâmicas artísticas e telhas.

Como principais atrações do Município, pode
mos destacar o Rio Paraíba, que divide a cidade em
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duas, tem boa parte navegável e forma inúmeras zona rural. As principais plantações do Município
ilhas; a estação da antiga Estrada de Ferro D. Pedro são o milho, o feijão e a cana-de-açúcar. A criação
11, construída em 1877 e uma das maiores existentes mais importante é a de bovinos, contando com um
no Brasil, com 370 metros quadrados; a ponte metá- significativo plantei de gado leiieiro, além de muitas
Iica sobre o Rio Paraíba, datada de 1875; o Museu granjas. O seu comércio é de razoável expressão e
Histórico e Pedagógico Dr. Costa Júnior; as igrejas atende as necessidades básicas da comunidade.
Matriz de Santo Antônio e de São Sebastião; o Ca- Pecuária leiteira e de corte e reflorestamento inte-
choeirão da Bocaina, com 80 metros de extensão e gram, ainda, a economia municipal. Mas Jambeiro
20 metros de desnível. quer expandir o seu parque industrial, até então

Esse é um breve perfil da cidade de Cachoeira constituído praticamente de olarias. Hoje, o Municí-
Paulista, que gostaríamos de fazer nesta oportunida- pio está na iminência de contar com uma unidade da
de, para registro nos Anais desta Casa, em come- General Motors que, aliás, já tem na cidade um clu-
moração aos seus 218 anos. be de funcionários. Estamos ao lado das autoridades

Nós, que constantemente nos encontramos em e da população de Jambeiro para darmos nossa co-
Cachoeira Paulista, mantendo contato com sua po- laboração, para que essa importante conquista seja
pulação, suas lideranças, Vereadores, autoridades, concretizada. Embora se desconheça com exatidão
queremos ressaltar sua história pujante, marcada a data de fundação de Jambeiro, já que antes disso
pela garra, raça e determinação de todos na busca por ali passavam inúmeros bandeirantes, em busca
de alternativas de progresso e desenvolvimento para do ouro e de esmeraldas. É quase certo que a for-
a cidade, legando a seus filhos a certeza de um futu- mação do Município teve início em 1871, com a.
ro brilhante, marcado pelo desenvolvimento e quali- construção da capela de Nossa Senhora das Dores.
dade de vida para sua gente. Os mais velhos registros atribuem a fundação do po-

Assim, cumprimentamos a população séria, or- voado ao Capitão Jesuíno Antônio Batista e ao Cel.
deira e batalhadora de nossa querida Cachoeira Luiz Bernardes de Almeida Gil.
Paulista, na figura de seu dinâmico Prefeito, Ailton A povoação que ali se desenvolveu, foi elevada
Vieira, através de quem nos congratulamos com to- à categoria de freguesia, com o nome de Nossa Se-
das as autoridades e lideranças locais. E cumpri- nhora de Capivari, em 10 de abril de 1872. Em 1876,
mentarnos também o Vereador Mário Barbosa, Pre- por força de decreto-Iei, ascendeu à condição de
sidente da Câmara Municipal, através de quem en- Município. Em 1877, numa alusão aos seus inúme-
viamos nossas congratulações para com todos os ros pés de jambo, passaria a chamar-se Vila de
Srs. Vereadores locais. Jambeiro. Finalmente, em 15 de julho de 1898, pas-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste sou a chamar-se Jambeiro, quando foi elevada à ci-
dia 30 de março próximo, o Município de Jambeiro, dade. A nova cidade experimentaria um rápido cres-
localizado no Vale do Paraíba, interior paulista, esta- cimento, principalmente quando do surto cafeeiro.
rá comemorando o seu 1220 aniversário. Trata-se Por volta de 1920, chegou a possuir quase 10 mil
de uma das mais simpáticas e queridas cidades da habitantes. Com a crise do café, teria uma vertigino-
região vale paraibana, onde estivemos recentemen- sa queda de receita e de população, atualmente em
te, ao lado do ex-Governador Paulo Maluf. Fomos torno de 4 mil pessoas.
gentilmente recepcionados pela Primeira-Dama, Te- Visitar Jambeiro, Sras. e Srs. Deputados, é
rezinha Aparecida Cunha A. Coelho, esposa do Pre- praticamente adentrar na história do povo paulista.
feito José Geraldo Vasconcelos Coelho, juntamente Suas fazendas antigas ainda conservam a arquitetu-
com Vereadores, autoridades, lideranças e toda a ra do Brasil Colonial. O turista tem, como outros
população local, que se manifestava carinhosamente atrativos, o Parque Municipal da Cascata, o Santo
por onde passávamos. Cruzeiro e a Casa do Artesão.

Sempre tivemos o máximo de atenção, respei- Desta tribuna, parabenizamos e cumprimenta-
to e carinho para com as pequenas e médias cidades mos as autoridades e lideranças, bem como a sim-
de nosso interior, onde vive um povo bom e ordeiro, pática população da querida cidade de Jambeiro,
que produz os produtos que alimentam nossas popula- pelo transcurso, neste dia 30 de março, do seu 1220

ções urbanas. Nessas localidades, vamos encontrar, aniversário..
ainda, as autênticas manifestações populares. O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT - BA.

Jambeiro, Sr. Presidente, conta com mais de Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
250 propriedades agropecuárias, que formam a sua Srs. Deputados, antes de abordar o assunto que me
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traz hoje a esta tribuna, quero registrar a reunião quando todo sertanejo espera pela chuva para pro-
ocorrida hoje entre os parlamentares que repre- duzir, Deputado Colbert Martins, a seca castiga a re-
sentam o pleito dos trabalhadores do Movimento dos gião muito próxima da cidade de V. Ex.ª, em Pinta-
Sem Terra, de pequenos agricultores e repre- das, Mairi, Ipirá, enfim, em todo o semi-árido da
sentantes da esfera do Governo - como Ministério nossa Bahia.
da Fazenda, Ministério Extraordinário da Reforma As águas não chegaram no Dia de São José, e
Agrária -, visando a atender às reivindicações dos as dificuldades com certeza aumentarão. Ao mesmo
trabalhadores do campo no que se refere aos finan- tempo, esses Municípios vão perdendo recursos e fi-
ciamentos agrícolas. cando iguais a mendigos, de pires na mão, solicitan-

Esses trabalhadores ontem e anteontem ocu- do recursos ao Governo Federal, enquanto verbas e
pavam prédios públicos, deles se retiraram e foram mais verbas são destinadas para emendas de Depu-
recebidos hoje, o que acabou propiciando uma ne- tados, pois na realidade nada se faz para resolver o
gociação entre as partes. Espero que este processo grave problema da seca no que diz respeito à reten-
não mais seja necessário e que os trabalhadores ru- ção de água.
rais ou até os Senadores, como lembrado pelo pró- E não é só a prorrogação do FEF que está pre-
prio Senador Eduardo Suplicy, não precisem ocupar judicando os Municípios, mas também a Lei Kandir,
prédios públicos para serem recebidos pelas autori- que na realidade é uma cortesia com chapéu alheio,
dades a fim de discutirem a destinação de verbas conforme dizia o companheiro Miguel Rossetto, au-
para o financiamento da produção. tor da Lei nº 190/97, que busca barrar os efeitos da-

Lamentavelmente, esta não é a prática quando nosos dessa lei, a qual penaliza duramente MunicÍ:-
há negociação para a aprovação de emendas nesta pios e Estados. Há ainda o Fundef, mais conhecido
Casa. Na realidade, o Presidente da Caixa saiu da como Fundão, que trata do repasse de verbas para
sua instituição e foi à casa do Ministro Sérgio Motta a educação, sobre o qual diziam uma coisa e na rea-
para apresentar como seriam utilizadas as verbas Iidade vamos assistir a outra.
para atender à pressão dos parlamentares que Sr. Presidente, quero fazer o registro de que
ameaçam votar contra o Governo, o que, aliás, de- V. Ex.ª tem sido de uma benevolência e de uma
veriam fazer sem essa ameaça; deveriam votar pelo competência muito grande na condução dos traba-
direito dos trabalhadores, dos aposentados. lhos. Portanto, quero encerrar dizendo que, por es-

Portanto, a essa chantagem o Governo cede, ses mecanismos e por esses fatos, não podemos
mas discutir aquilo que tem a ver com a geração de mais deixar que os Municípios sejam tão penalizados e
empregos, com a produção de alimentos neste País que esse grau de centralização provoque prejuízos
só é possível depois que, de uma forma mais do que com os quais os Municípios brasileiros hoje têm que
correta, os trabalhadores sem terra e pequenos agri- conviver.
cultores neste País se mobilizem. O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa

Portanto, faço este registro e, em outra linha, agradece a V. Ex.ª a referência.
gostaria de dizer que, na realidade, os Prefeitos tor- O SR. OSVALDO BIOLCHI (PTB - RS. Sem
naram-se mendigos do Governo Federal. Lamenta- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
velmente esta Casa prorrogou, ou, melhor dizendo, putados, O Estado de S.Paulo de ontem, no seu
estabeleceu como prática já inserida normalmente Caderno de Economia, apresenta matéria com o se-
na nossa economia o FEF até 1999. Há quem diga guinte título: "Relator tira estatal da lei de falências".
que, quando chegar 1999, o Governo vai prorrogá-lo Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto
para o ano 2000, e assim por diante. Espero que de Lei nº 4.376/93, do Poder Executivo. Com muita
não haja a continuidade deste Governo, para que honra o PTB, meu partido, indicou-me para ser o
possamos quebrar essa prorrogação. Relator desse projeto, de extrema importância para

Sr. Presidente, na prática, a prorrogação do a economia brasileira, o qual é fruto do trabalho de
FEF atingiu duramente os Municípios deste País. um grupo de juristas que apresentou um anteprojeto,
Todos sabemos, e é importante salientar, que quase que o Poder Executivo, em 1º de janeiro de 1993,
80% dos Municípios brasileiros sobrevivem com re- enviou a esta Casa.
cursos repassados especialmente pela União e pe- Em 1995 assumimos a referida Relatoria. Foi
los Estados. constituída uma Comissão Especial com dezessete

O Deputado José Augusto lembrava há pouco Deputados para aprovar esse projeto e o substituti-
tempo que hoje, 19 de março, Dia de São José, vo. Desde então este Parlamentar tem passado pra-
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ticamente por todos os Estados brasileiros, onde fo- quenas e grandes empresas brasileiras e para que
ram realizadas audiências públicas, ouvindo juristas, nossa economia cresça e resolva também a proble-
advogados, juízes, promotores, empresários, traba- mática do desemprego neste País.
Ihadores, sindicatos, enfim, ouvindo toda a socieda- Durante o discurso do Sr. Osvaldo Bio-
de brasileira, juntamente com os Parlamentares que Ich, o Sr. José Maurício, 19 Suplente de Se-
integram a referida Comissão Especial. cretário, deixa a cadeira da presidência, que

Entre as audiências públicas acontecidas na Co- é ocupada pelo Sr. Manoel Filho, § 29 do ar-
missão Especial, convidamos, por iniciativa deste Par- tigo 18 do Regimento Interno.
lamentar, o jurista, advogado, coordenador desse an- O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Apesar
teprojeto, Prof. Alfredo Burnacha, do Rio de Janeiro. de estarmos adentrando já o horário destinado ao

O substitutivo, é lógico, até por ser um substitu- Grande Expediente, com a condescendência do De-
tivo, vem inovar, vem modificar o referido projeto. putado Armando Abílio, que está aguardando, con-
Para surpresa deste e de muitos Parlamentares des- cedo a palavra ao Deputado Roberto Valadão.
ta Casa, ontem lemos, no jornal O Estado de S. O SR. ROBERTO VALADÃO (Bloco/PMDB -
Paulo, um desabafo do jurista Alfredo Bumacha, ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
atacando o projeto, dizendo que é inexeqüível, insur- e Srs. Deputados, o Govemo do meu Estado, Espíri-
gindo-se contra ele, especialmente porque as esta- to Santo, tem reclamado muito pelo fato de que o
tais foram retiradas do bojo dos efeitos da falência, Governo Federal não tem repassado recursos ao
da concordata. O referido jurista chega até a afirmar Estado.
que o substitutivo é impraticável. Hoje, nós, da bancada federal do meu Estado,

Como já salientamos, o substitutivo não é so- três Senadores e dez Deputados, tivemos audiência
mente deste Parlamentar. Ele é o resultado do traba- com o Sr. Presidente da República e recebemos
lho desta Câmara. Esse projeto de lei já esteve so- uma nota técnica, dizendo que o Governo Federal
bre a mesa, recebeu oitenta emendas, e grande par- distribuiu ao Estado do Espírito Santo, voluntaria-
te delas foi incorporada ao substitutivo. Por isso, é mente, no ano de 1997, recursos da ordem de 281
fruto do diálogo, especialmente da experiência da milhões e 500 mil reais.
sociedade brasileira. Apresentamos ao Sr. Presidente da República

Como advogado, como Relator, como Parla- e ao Ministro do Planejamento e Orçamento, Sr. An-
mentar, não admitimos essas críticas infundadas, tonio Kandir, que se achava presente, as reivindica-
vendo não somente que essa nova lei vem inovar, ções que o Estado do Espírito Santo faz visando ao
mas ajudar a sociedade brasileira. seu desenvolvimento, reivindicações essas que já

Essa nova lei traz muitas inovações. Ao contrário, são sobejamente conhecidas do Governo Federal.
esse Projeto de Lei nº 4.376 pouco ou nada acrescentou Ou seja: a construção do Porto de Barra do Riacho,
à lei atual em vigor, o Decreto nº 7.661, de 1945. de fundamental importância para o desenvolvimento

Por isso, na qualidade de Relator, queremos do País, por ser um porto especial para contêineres
dizer ao ilustre advogado Alfredo Bumacha que o e contar com um projeto que o capacita a operar um
Relator não retirou as estatais da lei de falência, até milhão de contêineres por dia. Isso trará uma movi-
porque quem tem o poder de fazer isso é a Comis- mentação de carga fantástica na Região Sudeste do
são Especial é esta Câmara. Aliás, nenhuma pro- nosso País.
posta, nenhuma emenda apareceu com o objetivo A segunda reivindicação é a construção de um
de incluir as estatais dentro da lei falimentar. corredor ferroviário litorâneo, dividido em dois tre-

Portanto, queremos protestar contra essa críti- chos: um ligando a cidade de Alcobaça, Bahia, à re-
ca infundada. Também queremos comunicar que a gião da Grande Vitória; outro ligando a região da
Comissão Especial, na próxima quarta-feira, dia 25, Grande Vitória à cidade de Cachoeiro de Itapemirim.
às 14h30min, irá aprovar ou desaprovar o substituti- Esse corredor vai permitir a ligação do complexo
vo apresentado por este Parlamentar. E esse substi- portuário do Espírito Santo, pelo sul, com São Paulo
tutivo, como é do conhecimento de todos, retomará e Santos e, ao norte, com o Nordeste. Trata-se de
ao Plenário. uma obra de fundamental importância para o desen-

Assim, Sr. Presidente, faço um apelo a todos volvimento do nosso País, porque esse sistema se
os Parlamentares para que, juntos, apresentemos à liga também ao Corredor Centro-Oeste.
sociedade brasileira um novo instituto falimentar, Outra reivindicação que apresentamos é a
para ajudar a tirar,da crise econômica as micro, pe- modernização dos portos do Estado. O Espírito San-
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to tem um complexo de oito portos de alto calado e combate à leishmaniose, que era tratada com um
de muita importância para a economia do nosso medicamento chamado Glucantime. Como é uma
País, mas alguns deles precisam ser modernizados. droga que vem de outros países, e com pouca infor-

Também reivindicamos a construção de um ga- mação sobre seu uso disponível no Brasil, foi distri-
soduto, ligando Campos à Grande Vitória. Esse ga- buído também um padrão, para que fossem contro-
soduto, de 325 quilômetros de extensão - são 150 lados os usos dessa droga, pela Fundação Nacional
milhões de reais em investimento -, vai permitir a de Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde. Então,
vazão de 9 milhões de metros cúbicos/dia, propiciar em 9 de dezembro o Stibogluconato de Sódio passa
ao Espírito Santo a produção de energia elétrica, a ser o tratamento de leishmaniose no Brasil.
através de usina termoelétrica e multiplicar a capaci- No dia 29 de dezembro de 1997, um ano e vin·
dade de investimento industrial no Estado do Espíri- te e dias depois, a Fundação distribui uma nova cir-
to Santo. cular, em que cumprimenta cordialmente a todos e

Outra reivindicação nossa é a duplicação do diz que, "em razão de graves problemas advindos
contorno rodoviário de Vitória, extremamente neces- do uso do medicamento Stibogluconato de Sódio, in-
sário para a ligação das duas rodovias federais que dicado para o tratamento de leishmaniose, recomen-
cortam o Estado, a BR-101 e a BR-262, propician- da-se a suspensão imediata da distribuição do me-
do escoamento mais rápido do tráfego rodoviário. dicamento acima referido, recolhimento e armazena-

Também estamos reivindicando o desenvolvi- mento do Stibogluconato que ainda existe e a volta
mento do Corredor Atlântico do Mercosul, sendo que ao uso do Glucantime".
um dos pontos de maior importância desse corredor O Glucantime deixou de ser comprado e está
é o complexo portuário da Grande Vitória. em falta em quase todos os lugares. No entanto,

Por isso, apresentando esses pontos como de apesar de usarem por um ano essa droga, ela é sus-
real importância para nosso Estado, obtivemos - e pensa por graves problemas advindos de seu uso.
quero dizer isso agora - pronta aquiescência do Pre- Portanto, estamos preocupados. Esse pedido de
sidente da República, que determinou ao Ministro informações já foi feito, e estaremos solicitando a pre-
Antonio Kandir completo estudo sobre todas essas sença do próprio Ministro na Comissão de Seguridade
reivindicações. Quanto ao gasoduto, de fundamental Social na próxima semana para explicar o que é grave
importância para o desenvolvimento de toda a re- conseqüência advinda do uso de um medicamento de
gião, o Sr. Presidente determinou ao Ministro Anto- que não se tinha experiência no Brasil.
nio Kandir que tomasse as providências para que a Além disso, Sr. Presidente, estamos preocupa-
obra seja imediatamente licitada, e a obra já vai dos também porque está faltando Glucantime para o
constar na LDO para o ano de 1999. tratamento da leishmaniose, que se encontra em

Portanto, foi uma grande conquista da bancada franco crescimento no Brasil. Esta denúncia é impor-
federal do Estado do Espírito Santo junto ao Govemo tante porque todo o Brasil usou esse medicamento e
Federal, em benefício não só do nosso Estado, mas estamos achando que algo de grave ocorreu nesse
do desenvolvimento de toda uma região do País. período.

Era o que tinha a dizer. Para encerrar, Sr. Presidente, além de lamentar
Durante o discurso do Sr. Roberto Va- os fatos ocorridos aqui com relação a Parlamentares

ladão, o Sr. Marçal Filho, § 2 12 do artigo 18 votando para outros, passo às mãos dos integrantes
do Regimento Interno deixa a cadeira da da Mesa a lista de votação da Comissão de Agricultura
presidência, que é ocupada pelo Sr. José e Política Rural. Nela vota o Deputado Valdomiro Me-
Maurício, 112 Suplente de Secretário. gero Ele votou pela manhã - está aqui assinado - na

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce- Comissão de Agricultura e Política Rural.
do a palavra ao Deputado Colbert Martins. Se é para modificar a Comissão presidida pelo

O SR. COLBERT MARTINS (PP8-BA. Sem Deputado José Borba, algo há de ser feito também
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- com relação à Comissão de Agricultura e Política
putados, estou solicitando informações ao Sr. Minis- Rural, onde consta a assinatura e provavelmente o
tro da Saúde sobre o uso de um medicamento cha- voto do Deputado Valdomiro Meger.
mado Stibogluconato de Sódio. Encaminho à Mesa a lista de votação para que

A Fundação Nacional de Saúde distribuiu um seja feita a investigação necessária para caracteriza-
documento, em 9 de dezembro de 1996, para todo o ção desse voto e sejam adotadas as providências
País, apresentando esse medicamento novo para o adequadas, porque algo aconteceu no plenário e di-
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ferentemente pode ter acontecido na Comissão, ou após dia, com a conivência e a omissão do Governo
fraudes aconteceram tanto na Comissão quanto em Federal.
plenário. Registro esta denúncia e, ao mesmo tempo,

Era o que tinha a dizer. quero somar os meus esforços com as ações dos
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Depu- trabalhadores da construção civil, que buscam com-

tado Colbert Martins, a Presidência pede a V. Exa. bater essas dificuldades. A Presidente do Sindicato
que faça chegar à Mesa o documento ora lido da tri- dos Trabalhadores na Construção Civil do Estado de
buna para que a mesma determine o seu encami- Pernambuco, num ato extremo da Justiça do Esta-
nhamento, juntamente com a resolução da Mesa, do, por ordem de um juiz, foi proibido de se manifes-
hoje baixada, à Comissão de Constituição e Justiça tar, de falar nos canteiros de obra, por conta da sua
e de Redação para instruir o processo com respeito atuação em defesa dos trabalhadores do Estado.
à apuração de responsabilidade dos dois Parlamen- Esse é um registro das dificuldades enfrenta-
tares. das pela organização dos trabalhadores da constru-

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce- ção civil, que lutam para combater essa violência: os
do a palavra ao nobre Deputado Fernando Ferro. acidentes que acontecem diariamente nos canteiros

O SR. FERNANDO FERRO (Bloco/PT - PE. de obra do País.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quanto
Srs. Deputados, trago uma denúncia dos trabalhado- vale a vida de um trabalhador? No setor da constru-
res do Sindicato dos Trabalhadores na Construção ção civil não vale nada. Peão de obra é tão desim-
Civil do Estado de Pernambuco, em função da esca- portante quanto os restos de construção. Ele já entra'··
lada de acidentes com mortes de trabalhadores da como resto de construção. A vida de um trabalhador
construção civil naquele Estado. O Brasil é campeão da construção civil, para certas empresas que atuam
mundial de acidentes, e assistimos, a cada semana, em Pernambuco, não vale um prego enferrujado,
ao crescimento das estatísticas e dos números. No numa repetição macabra da música "Construção",
momento, inclusive, de retração das atividades da de Chico Buarque, onde os homens flutuam no ar e
construção civil, a precarização do trabalho e a bus- se espatifam no chão, numa seqüência cruel de mor-
ca do lucro de forma exagerada, desconsiderando o te frente à insensibilidade da Justiça, da fiscalização
valor da vida humana, terminam por alimentar estes do Ministério do Trabalho e da própria sociedade.
dados. Os trabalhadores são levados a exercer suas Só este mês quatro trabalhadores morreram
atividades em precária condição de segurança, ca- em obras de construção civil na região metropolitana
racterizando uma atitude de ampliação da explora- do Recife: Ailton Marques Sales, José Ferreira de AI-
ção, conjugada à omissão das entidades responsá- meida, João Cândido da Silva Filho, Severino José
veis por fiscalizar esses serviços. Gomes. Em fevereiro havia morrido Juvenal Cândido

Registro que a Justiça Federal do meu Estado, dos Santos; em janeiro deste ano, Marcos Antônio
por meio do Juiz José Maria Lucena, da 51! Região, Santana da Silva. De que morreram eles? Queda de
suspendeu a obrigação de empresários cumprirem andaime, desabamento de muro, choques elétricos.
as Normas Regulamentadoras n!!s 07, 09 e 18, esta- Isto é o que diz o laudo oficial. Mas a verdade é que
belecidas pelo Ministério do Trabalho em concordân- eles morreram de outra doença, uma doença cha-
cia com a Organização Internacional do Trabalho. mada omissão do Estado, ganância de empresário.
Isto evidentemente facilitou e facilita o aumento do Todas as mortes e os muitos acidentes ocorri-
número de mortes na construção civil. dos resultaram da falta de segurança no trabalho. É

A construção civil brasileira tem freqüentado as o mínimo que se espera de uma empresa neste final
páginas de jornais, por meio de escândalos como o de século: que dê garantias de vida a quem trabalha.
do Palace 11. Mas as pessoas esquecem que, além É o mínimo que se espera de uma sociedade dita
das mortes dos habitantes desse edifício, ocorrem cristã e civilizada. Mas não é o que ocorre. Na ver-
anualmente centenas de mortes de trabalhadores na dade, as construtoras que atuam em Pernambuco,
construção civil, o que mostra o quanto estamos a salvo as exceções, primam pelo exercício da mes-
percorrer na busca de uma sociedade mais justa e quinharia, ganância e desrespeito à vida humana.
mais humana, onde a vida das pessoas tenha algum A construção civil brasileira tem freqüentado as
valor. páginas de jornais e as TV pelo estilo Naya. Empre-

Infelizmente, a construção civil brasileira detém sários Parlamentares, que representam grandes
esses recordes e esses registros macabros, dia ·conglomerados da construção civil, freqüentam as
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salas do poder, e, graças a isto, surrupiam recursos
públicos e conseguem empréstimos generosos de
bancos oficiais. Em troca, colocam o Brasil como
·campeão mundial de acidentes de trabalho·. No
ano do Penta, o Brasil é o eterno campeão das mor
tes por acidente - uma vergonha que tem que ser
denunciada. Afinal, estamos falando da morte de
pais de família, pobres trabalhadores vítimas da ga
nância e da exploração dos ricos, da impunidade e
da omissão dos governantes.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, não
estamos aqui cobrando aumento de salários ou o
preenchimento das carteiras de trabalho dos funcio
nários. Não. Infelizmente, o debate com esses em
presários ainda se encontra num nível mais primiti
vo. Ainda estamos brigando por um patamar mínimo
de condições de trabalho. Estamos exigindo o óbvio,
o rústico, que a vida do trabalhador seja preservada.
É lamentável que esses empresários, construtores
de prédios tão modernos, tenham modos tão primiti
vos de lidar com a vida humana.

Infelizmente, a luta do Sindicato dos Trabalha
dores da Construção Civil e Pesada de Pernambuco
ainda é com gente desse nível. E até mesmo a Justi
ça Federal desce ao nível desses empresários. Em
dezembro do ano passado o juiz José Maria Lucena,
do TRF, 5ª Região, suspendeu a obrigação dos mesá
rios de cumprirem a Normas Regulamentadoras (NR)
7,9 e 18, estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e
Organização Internacional do Trabalho. Eles não preci
sam mais cumprir estas normas. E o que elas dizem?
Que os trabalhadores terão direito a melhores salá
rios? Que eles têm direito a comida de qualidade na
obra? Que eles agora têm direito a banheiro que pres
te? Ou, quem sabe, obrigam o empregador a fornecer
caviar? Nada disso. Estas normas apenas estabele
cem que o local de trabalho deve ser seguro.

Mas o Juiz José Maria Lucena achou que era
querer muito. Achou que estes seres descartáveis,
na sua opinião e dos empresários da construção,
não mereciam tanto. O "tanto·, aí se entenda, é o di
reito à vida. Nem mesmo o fato de ter ocorrido 18
mortes nas obras, em 1997, conseguiu fazer com
que este juiz visse o óbvio, mortes que poderiam ser
evitadas, caso as empresas cumprissem as normas
do Ministério do Trabalho. Ao invés de descartar as
tais normas, caberia ao Governo fazer com que fos
sem cumpridas. Mas este juiz é da mesma escola
daquele outro que, no ano passado, revivendo os
tempos feudais, impôs a lei do silêncio para a Presi
dente do Sindicato dos Trabalhadores da Constru
ção, Dulcilene Cameiro de Morais.

Portanto, ao invés de punição aos ·que mutilam
e matam trabalhadores, ao invés de fiscalização
mais rigorosa nos canteiros das obras, oficializa-se
a mesquinharia, a ganância, a impunidade, a injusti
ça e, claro, a defesa do poder econômico. Há uma
diferença muito grande no tratamento que a Justiça
dá ao Sindicato dos Trabalhadores da Construção e
à Associação das Empresas do Mercado Imobiliário
(ADEMI) e SindusconlPE. A Justiça é cega, mas não
é boba; ela continua freqüentando a mesa dos ricos,
que é farta, ao contrário da dos pobres, embora para
isso tenha que sujar seus pés de lama, uma lama
que gruda nos pés e na idoneidade, suja a institui
ção e fede a distância. Na verdade, este é um retrato
da sociedade capitalista, na sua mais primitiva, abje
ta e brutalizada face. Disso não nos podemos es
quecer nem abstrair.

Os trabalhadores, porém, não vão ficar calados
ante tantas injustiças. Estaremos juntos, fazendo
manifestações nas ruas, nas obras, junto ao Gover.:
no. Divulgaremos, em âmbito nacional e internacio
nal, a cumplicidade da Justiça brasileira com os ri
cos, num desrespeito flagrante aos direitos humanos
e às normas básicas de civilidade. É preciso divulgar
junto à população os nomes das construtoras assas
sinas; dizer aos consumidores que os ~Ios aparta
mentos que compram foram construídos com a car
ne e o sangue de trabalhadores mortos, mortes
anunciadas, porque sabíamos que iam morrer, corno
continuarão morrendo. Convidaremos a "Justiça·,
cúmplice desses crimes, para os velórios dos traba
lhadores. Diremos a verdade: que eles foram assas
sinados em nome do lucro, da mesquinharia. Para
economizar na obra, não forneceram o mínimo de
condições de segurança. Os prédios podem até não
cair, como os de Sérgio Naya, mas trazem uma mar
ca pior: os mortos já existem antes de eles serem
concluídos.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL - AM.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, há pouco mais de uma se
mana, trouxe ao conhecimento desta Casa o posi
cionamento adotado pelo Governo do Estado do
Amazonas na última reunião do Conselho Nacional
de Política Fazendária - CONFAZ, contrário ao en
gessamento da atividade da Zona Franca de Ma
naus, através de leis, decretos, regulamentos, porta
rias e atos normativos os mais diversos, com o agra
vante de que tudo isso acontece sem conhecimento
prévio e, muito menos, sem consulta aos governos
estaduais da região e aos agentes econômicos
interessados.
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Paralelamente, enviei cartas ao Exmo. Sr. Pre- A histórica decisão de ontem mantém a Zona
sidente da República e ao Ministro Antonio Kandir, Franca de Manaus, com todos os incentivos, até 2013,
do Planejamento, ponderando-lhes a necessidade imune à ação inibidora de uma legislação casuística
de uma mudança substancial do método de formula- que somente lhe causa dificuldades e transtornos.
ção de diretrizes para a Zona Franca de Manaus. E O julgamento resguarda os incentivos de tan-
cheguei a lembrar ao Presidente Fernando Henrique tas medidas restritivas, restabelece a confiança dos
Cardoso que existia justificado receio de que o Go- potenciais investidores e abre caminho livre para a
vemo encaminhasse ao Congresso Nacional, sem aprovação de novos projetos industriais.
conhecimento prévio das partes interessadas, os Cessam, com ele, as limitações Impostas ao
projetos de lei específicos previstos no art. 77 da Lei regime vigente na Zona Franca pelo pacote fiscal
n° 9.532, de 10-12-97. aprovado em dezembro do ano passado. Seu en-

É que desde que foi transformada na Lei n° gessamento por medidas burocráticas e até por le-
9.532/97 a medida provisória do chamado pacote fis- gislação infraconstitucional está inviabilizado pela
cal que tratava do regime de incentivos fiscais para sábia e oportuna decisão de nossa Corte Suprema.
as regiões Norte e Nordeste, estabeleceu-se funda- Diria agora, Sr. Presidente, repetindo o que
da controvérsia sobre a constitucionalidade do citado afirmei em carta do dia 10 do corrente ao Presidente
dispositivo legal. Fernando Henrique Cardoso, que, muito mais que

A controvérsia foi dirimida ontem por decisão novos instrumentos normativos, geralmente inibido-
histórica do Supremo Tribunal Federal, que resguar- res do desenvolvimento da Zona Franca de Manaus,
da a plenitude da garantia constitucional de manu- o que importa é a formulação, consensualmente es-
tenção da Zona Franca de Manaus até o ano 2013. tabelecida, dos rumos que levem a Zona Franca de

Refiro-me ao art. 40 do Ato das Disposições Manaus, efetivamente, à sua consolidação, até o
Constitucionais Transitórias. ano 2013, previsto, como limite para sua manuten-

O Governo do Estado do Amazonas, invocan- ção, pela Constituição vigente.
do essa garantia de nossa Carta Magna no que con- O SR. MARÇAL FILHO (PSDB - MS. Pronun-
cerne à continuidade e à plenitude do regime de in- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.!ls e
centivos fiscais aos projetos implantados na Zona Srs. Deputados, a retirada dos entraves burocráticos
Franca de Manaus, ingressou, recentemente no Su- que dificultam o acesso aos programas oficiais de fo-
premo Tribunal Federal com ação direta de inconsti- mentação à geração de emprego e renda, principal
tucionalidade do art. 77 da Lei n° 9.532/97, sob o decisão da reunião realizada pelo Presidente Fer-
fundamento de que lei ordinária não pode oferecer nando Henrique Cardoso com os Ministros, na se-
restrições à aplicação de norma constitucional, no mana passada, é um passo importante para evitar o
caso o art. 40 da ADCT. Em decisão unânime, a desemprego, que de fantasma passou a ser compo-
nossa mais alta Corte judiciária suspendeu os efei- nente real das estatísticas econômicas do País. A
tos da Lei n° 9.532/97, na parte concernente à Zona iniciativa evidencia também o fato de o Governo,
Franca de Manaus, concedendo a medida liminar acertadamente, estar consciente de que a recessão
pleiteada pelo governo amazonense em ação caute- ainda é uma ameaça à estabilidade. Daí a decisão de
lar incidental requerida nos autos da ação direta de estimular a pequena empresa, seja na cidade ou no
inconstitucionalidade. campo. Uma decisão que se ampara nos números.

A medida causou a mais ampla e favorável re- Afinal, as estatísticas mostram que os peque-
percussão no Estado do Amazonas. O citado art. 77 nos produtores, no campo, e os micro e pequenos
suspendia a aprovação de novos projetos industriais empresários, nas cidades, são os maiores emprega-
até que o Congresso Nacional aprovasse dois proje- dores da PEA (População Economicamente Ativa)
tos de lei a serem enviados pelo Poder Executivo. do País. Enquanto isso, as grandes indústrias e em-

O bom senso, a sabedoria e o alto discern- presas estudam planos e alternativas de demissões,
imento judicante dos eminentes juízes que integram quando não optam pela demissão pura e simples.
o Supremo Tribunal Federal libertaram, de forma ful- No entanto, há diversas ressalvas a se fazer
minante, o Amazonas e a Amazônia Ocidental de acerca dos mecanismos estatais de fomento à pro-
mais um constrangimento, dentre tantos outros que, dução e ao desenvolvimento.
seguidamente, vêm sendo impostos a um regime fis- A principal diz respeito à necessidade de se
cal diferenciado, graças ao qual está sendo possível dar mais atenção à agricultura. Não obstante a inevi-
desenvolver economicamente a região. tabilidade da realização da reforma agrária, é im-
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prescindível que o Governo Federal dê mais atenção classe política local, não saiu do papel. A sensatez,
aos com-terra. Longe. Longe dos holofotes e sem o no entanto, não pode significar timidez ou mesmo
marketing agressivo dos sem-terra, pequenos e inércia governamental. É uma questão literalmente
grandes produtores ainda são castigados por juros de pragmatismo. A guerra fiscal existe, e é funda-
exorbitantes e pela falta de uma política agrícola vol- mental que os órgãos ou autarquias estaduais res-
tada para a produção de alimentos, de comida. Nes- ponsáveis pela política fiscal se munam de armas
se aspecto, beira o hilário constatar que apesar da (subsídios) que coloquem seus contendores, que
nossa situação geográfica privilegiada, com terras são os outros Estados, em pé de igualdade.
férteis e muita água, ainda estamos muito distantes No caso de Mato Grosso do Sul, é necessário
da auto-suficiência na produção de alimentos. E é que se estimule a transformação, aqui, das maté-
nas roças de cana, algodão, arroz, feijão e outros ali- rias-primas que temos disponíveis. O boom da
mentos que pais de família encontram trabalho/em- agroindústria verificado nos últimos anos em nossa
prego, que lhes gera renda para a alimentação, para região é prova inconteste de que a industrialização
a educação dos filhos, para comprar remédios etc. pode vir mais rápida se forem adotados sistemas de
Deve-se, portanto, estimular o tripé emprego/produ- parceria, com estímulo ao associativismo e ao coo-
ção de alimentos/subsistência, notad~mente no caso perativismo. Também a industrialização do couro é
da pequena propriedade. um mercado promissor, beneficiado pelo fato de ter-

O desemprego é um fenômeno estrutural, que mos o maior rebanho do País. O carnaval, que trou-
independe do humor da classe dirigente dos países. xe a nosso Estado e, sobretudo, às regiões como
A implementação de políticas de estímulo à geração Bonito e Pantanal, milhares de turistas, mais pela
de empregos é imperiosa para que não vejamos pro- beleza do nosso Estado que pela folia, também mostra
Iiferar a formação de favelas nas cidades e a inadim- que o ecoturisrno é um mercado emergente e viável.
plência no campo, que trazem como conseqüência o Por fim, o Governo Federal deve ter claro que,
aumento da criminalidade, a miserabilidade e a insu- para além da moeda forte, os brasileiros precisam
ficiência produtiva. da moeda no bolso. A redução dos entraves buro-

Sendo estrutural e não culpa do Fernando Henri- cráticos, a reforma tributária, políticas agressivas de
que, como alardeia a Oposição mais afoita, é inevitável atração de investimentos e a observância das vocaçõ-
que o combate ao desemprego esteja incluído na pri- es e potencialidades regionais, acopladas a outras me-
meira página da agenda presidencial e seja tratado didas pontuais, me parecem ser alguns mecanismos
corno urna questão de política de governo. de que podemos dispor para evitar a recessão que, as-

A criação de frentes de trabalho como as que sim corno a inflação, é um fator inibidor do desenvoM-
estão sendo utilizadas nessa fase inicial de constru- mento. Além de dizer não à inflação, precisamos tam-
ção do Gasoduto Bolívia-Brasil constitui um bom bém dizer não ao desemprego e à recessão.
exemplo de como o Governo pode, retomando as O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia
obras necessárias de infra-estrutura, oferecer em- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs.
prego e dar sobrevida à construção civil, um dos se- Deputados, a situação financeira dos policiais rodo-
tores mais afetados pela já chamada crise do empre- viários federais, assume neste momento um caráter
go, hoje uma preocupação, como já disse, de todos de verdadeira calamidade, pois a remuneração des-
os governos. ses servidores sofreu uma queda de quase 70%,

Outro aspecto relevante a se considerar é a passando subitamente de um patamar de 1.500
necessidade dos governos, e sobretudo dos gover- reais para apenas 580 reais.
nos dos Estados que ainda engatinham na caminha- É oportuno que se recorde, Sr. Presidente, a
da do crescimento e da industrialização, adotarem imensa dívida em que a Nação incorre para com os
políticas agressivas de atração de investimentos. injustiçados integrantes da Polícia Rodoviária Fede-
Evidentemente há que se ter o cuidado de não se ral, valorosas guardiãs de 25% do PIB que circulam
comprar gato por lebre, como foi o caso da KIA Mo- em nossas estradas federais.
tors, que apesar da generosidade do governo baia- Ao longo de quase setenta anos de atividades
no, até hoje não se instalou naquele Estado e dificil- dedicadas diuturnamente ao serviço da sociedade
mente se instalará, já que sua matriz passa por uma brasileira, esses servidores inacessíveis controlam o
crise e sofreu intervenção do governo asiático. Um tráfego de veículos de passageiros e de carga, so-
exemplo caseiro que podemos dar é o da Frangosul, correm vítimas de acidentes de trânsito, previnem a
em Dourados, que, apesar de todo o esforço da ação de marginais, apreendem cargas irregulares,
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localizam veículos furtados e participam ativamente Todavia, Sr. Presidente, nesta quadra da histó-
do combate ao crime organizado, entre inúmeras ou- ria nacional, quando toda a sociedade se conscienti-
tras atividades de enorme alcance social e econômi- za de seus direitos e deveres perante a democracia
co para a sociedade brasileira, em sua generalidade. e a cidadania, quando, finalmente, desponta a im-
A vida funcional dos patrulheiros está marcada e portância do fiel cumprimento da lei, seja por gover-
permanentemente balizada, portanto, Sr. Presidente, nantes, seja por governados, a já sofrida classe dos
pelos mais elevados interesses da Nação. policiais rodoviários federais é surpreendida e pro-

Permanecendo muito mais tempo em seus fundamente atingida por uma medida administrativa
postos e em suas viaturas do que no convívio de das mais injustas, que se reflete em profundos cons-
suas famílias, a atuação diuturna desses servidores trangimentos financeiros em suas respectivas eco-
dedicados e anônimos defende a integridade física nomias domésticas.
de nossos irmãos brasileiros ao longo das rodovias Em face de parecer emanado do Supremo Tri-
federais e protege a incolumidade de um patrimônio bunal Federal, Sr. Presidente, o Ministério da Admi-
circulante de enorme relevância para a atividade nistração e Reforma do Estado decidiu, mediante
econômica do País. ofício datado de 5 de março próximo passado, sus-

No entanto, Sr. Presidente, em que pese a na- pender o pagamento das gratificações asseguradas
tureza exaustiva desses encargos, exercidos por for- pelas decisões judiciais até então acatadas.
ça dos preceitos constantes do texto constitucional, Ocorre, Sr. Presidente, que aquela era uma si-
o efetivo operacional ora disponível pela Policia Ro- tuação que apenas compensava a diferença de tra-
doviária Federal corresponde apenas a um percen- tamento que discriminava os patrulheiros da Polícia
tual ínfimo em relação às suas verdadeiras necessi- Rodoviária Federal dos agentes da Polícia Federal,
dades em pessoal. estes já beneficiados pela organização de um Plano

Vale ainda acrescentar, Sr. Presidente, que a de Carreira que lhes assegura desde 1996 a percep-
recente aprovação do Código de Trânsito Brasileiro ção de gratificações aptas a elevar os seus venci-
nesta Casa resultou em numerosas atribuições para mentos a valores considerados compatíveis com a
a Polícia Rodoviária Federal, que se somam àquelas relevância de suas atividades.
decorrentes de sua competência constitucional e Entendemos que, ao suspender o pagamento
comprometem ainda mais a capacidade operacional determinado pelas decisões liminares, a Administra-
de um órgão que conta com apenas 8.700 policiais ção Pública moralmente se obrigava a organizar o
para patrulhar mais de 50.000 quilômetros de rodo- Plano de Carreira da Polícia Rodoviária Federal, sob
vias federais. pena de ignorar a existência de uma isonomia fun-

Uma tarefa árdua, portanto, a que se atribui a cional com a Polícia Federal, fato que já foi implicita-
uma categoria reconhecidamente denodada e valo- mente admitido em numerosos diplomas legais.
rosa, em que pese o agravante das sérias deficiên- Neste sentido, Sr. Presidente, com o objetivo
cias materiais de que padece a Polícia Rodoviária de solucionar tal situação, pedimos encarecidamente
Federal. ao Poder Executivo as providências que se fazem

Tais dificuldades para o exercício eficaz de urgentes e necessárias ao encaminhamento de pro-
suas atividades sempre foram, no entanto, ampla- posição referente à criação do Plano de Carreira dos
mente superadas graças ao empenho pessoal de Policiais Rodoviários Federais, em estrito cumpri-
servidores dotados de elevado espírito público e de- mento do que prescreve a Constituição Federal em
dicação profissional. seu art. 144, § 22

Em face, no entanto, do estado de coisas ora Era o que tinha a dizer.
criado por uma decisão administrativa que entende- O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia
mos ser precipitada, o ânimo dos patrulheiros rodo- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs.
viários está alquebrado, deixando-os humilhados e Deputados, as entidades representativas dos profes-
desesperançados perante a sociedade e perante os sores do ensino público no Estado do Rio de Janeiro
seus familiares, antevendo-se os riscos de que a fizeram chegar ao Sr. Governador do Estado um
sua operacionalidade, que anteriormente já foi capaz elenco de reivindicações que incluem não somente a
de superar os maiores obstáculos encontrados na melhoria salarial mas, também, o melhoramento das
estrada, possa ser agora seriamente comprometida condições de ensino, tudo visando ao aperfeiçoa-
por ações e omissões praticadas pela própria insti- mento da pedagogia aplicada e ao melhor aproveita-
tuição onde servem. mento por parte dos alunos.
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Em verdade, desde algum tempo os professo- União não se dediquem ao exame da situação do
res lutam em defesa daqueles interesses sem que ensino, atendendo às reivindicações dos professo-
obtivessem respostas positivas em todos os seus res, pois estes são os que rnais sofrem a indiferença
pedidos. Não menos verdade é que o Governo do das autoridades responsáveis por este setor tão im-
Estado do Rio de Janeiro, dentro dos limites de sua portante para o desenvolvimento de nossa Nação.
capacidade financeira, tem respondido ao magistério Já demos um primeiro passo neste afã de
estadual da melhor maneira possível, reconhecendo atender aos professores. Refiro-me ao recérn-cria-
as carências e a necessidade de reformular o ensi- do Fundo de Valorização do Magistério, cujos efeitos
no, observadas as diretrizes que emanam da dele- se farão sentir proximamente. Mas isto ainda não é
gação federal própria. tudo. Há de se fazer algo no campo pedagógico, na

Manifesto meu apoio e plena simpatia para melhoria dos padrões físicos das escolas, na aplica-
com o magistério fluminense, pois, sem dúvida, o ção da pesquisa, no estímulo aos alunos e aos mes-
que se quer é um melhor ensino, em nível do desen- tres para que, entre estes, haja a mais perfeita em-
volvido e aplicado nos países do chamado Primeiro patia, provocada esta pela melhoria nas condições
Mundo. Sem dúvida, aqueles países mais desenvol- do ensino. É isto que esperam os integrantes do ma~
vidos dedicam parcela ponderável de seus orçamen- gistério no Estado do Rio de Janeiro. E, por c'erto,
tos à educação e à pesquisa científica, em todos os nos demais Estados, nos Municípios e no ensino fe-
níveis. Priorizam o ensino em todos os níveis, com deral o mesmo interesse integra as respectivas pau-
atenção especial para o de 1º grau e o profissionali- tas de reivindicação.
zante, e, assim, ao longo do tempo, souberam se- Era o que tinha a dizer.
mear nas mentes em formação os caracteres neces- O SR. AIRTON DIPP (BlocolPDT - Pronuncia
sários aos que assumiram a liderança política, so- o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr.-S e Srs.
cial, cultural, científica e tecnológica. Deputados, no dia 8 de dezembro de 1997. encami-

Não são eles países do Primeiro Mundo em ra- nhei um requerimento de informações ao Ministério
zão de meras coincidências. Buscaram esta situação da Previdência e Assistência Social solicitando es-
mediante a priorização do ensino e da educação. Se clarecimentos sobre as dificuldades enfrentadas pe_
o Brasil aspira chegar ao nível das grandes potên- los aposentados e pensionistas do extinto SASSE -
cias, necessário se faz que também priorize a edu- Serviço de Assistência e Seguro Social dos Econo-
cação, que trate os professores com dignidade, que miários, hoje vinculados à Fundação dos Economiá-
os remunere satisfatoriamente, que adote métodos rios - FUNCEF.
de ensino dentro dos mais avançados entre os exis-
tentes na atualidade, que invista na pesquisa científi- Minha solicitação, Sr. Presidente, tem por objeti-

vo esclarecer, por exemplo, as razões que motivaram
ca e que se esmere na profissionalização de seus a Previdência Social e a Caixa Econômica Federal a
estudantes. não atualizarem os proventos dos aposentados e pen-

Precisamos ampliar a capacidade brasileira da sionistas da Caixa, ligados ao extinto sasse.
formação de ·cérebros", investindo em pessoas que
se especializem nos vários ramos do conhecimento Apesar da previsão regimental dispondo sobre
e da experimentação científica. Devemos evitar a ex- a obrigatoriedade de resposta, no caso de requeri-
portação de pessoas daquele nível que, no momen- mento de informações, no prazo de 30 dias, sob
to, evadem-se do nosso País em busca de meIho- pena de crime de responsabilidade, ainda não obtive
res salários e de condições mais dignas de sobrevi- o esclarecimento pleiteado. Contudo, espero que
vência. Os poucos que temos, geralmente formados nas próximas horas o Ministro da Previdência Social
no exterior, aqui não permanecem porque o Brasil atenda ao referido requerimento.
não investe em capacidades, embora prime por in- No requerimento de informações faço três
vestir em inutilidades de todos os gêneros. questionamentos básicos:

Assim, quando há perspectivas de crescimento 1°) Quais os procedimentos que estão sendo
para o Brasil, quando os capitais estrangeiros aqui adotados pela Secretaria de Previdência Comple-
aportam, quando há tranqüilidade na política econô- mentar com relação ao fato de a Caixa Econômica
mica, quando as finanças do País se revelam absolu- Federal estar se eximindo do pagamento da dívida
tamente equilibradas, quando a confiança internacional decorrente da constituição de reservas técnicas rela-
respalda os atos e ações do Governo brasileiro, nada tivas aos funcionários do extinto SASSE para a Fun-
justifica que os Estados, os Municípios e mesmo a dação dos Economiários Federais - FUNCEF?
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2°) Quais os procedimentos adotados pela Se
cretaria de Previdência Complementar, tendo em
vista a negativa por parte da Caixa Econômica Fede
ral, bem como da Funcef, do direito de paridade dos
aposentados e pensionistas pelo extinto SASSE
com relação ao mesmo percentual de reajuste con
cedido ao pessoal da ativa, principalmente levando
se em conta que estes aposentados ainda sofrem
descontos de contribuições mensais justamente para
terem assegurada esta vantagem?

Ainda sobre esta questão, como se posiciona
esta Secretaria no tocante à determinação por parte
da Caixa Econômica Federal e da Funcef de que o
reajuste de proventos e pensões com base nos índi
ces de inflação só será efetivado se aposentados e
pensionistas firmarem termo de adesão abrindo mão
da paridade?

3°) Com base em que fundamento a Secretaria
de Previdência Complementar impede a Funcef de
cumprir suas obrigações para com os que se apre
sentaram ao tempo do extinto Sasse, transferindo
os para o Instituto Nacional do Seguro Social? Não
estaria esta medida desrespeitando o disposto no
primeiro estatuto e regulamento de benefícios da
FunceF, ambos aprovados por esta Secretaria, e
que expressamente consagram como participantes
da Funcef aposentados e pensionistas em decorrên
cia de vínculo com a CEF?

Estas são as perguntas formuladas ao Ministé
rio da Previdência Social, através de requerimento
de informações, com o intuito de, além de esclarecer
dúvidas sobre a questão, resolver o problema en
frentado hoje pelos aposentados e pensionistas do
Sasse.

Não é justo que essas pessoas sofram perdas
salariais de grande monta e ao longo dos anos ve
jam seus proventos perdendo o poder aquisitivo e o
poder de compra.

Urge que a Previdência Social e a Caixa Fede
ral entrem em acordo, a fim de não prejudicarem ain
da mais os aposentados e pensionistas. É o que de
sejamos, Sr. Presidente.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e
Srs. Deputados, no próximo dia 27 de março, tere
mos em Blumenau um importante encontro para o
setor de radiodifusão do Estado de Santa Catarina.

Refiro-me ao Primeiro Encontro Regional da
Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e
Televisão - ACAERT, que será realizado nas depen
dências do Himmelblau Palace Hotel, em Blumenau,

sob a coordenação do Diretor Regional do Vale do
Itajaí, Edélcio José Vieira.

Sob a Presidência do Dr. Paulo Velloso, a
Acaert vem transmitindo profunda preocupação com
uma maior dinâmica na difusão e programação das
emissores, de forma a levar a toda a sociedade cata
rinense uma informação clara, objetiva e imparcial e,
neste sentido, o Encontro Regional buscará subsí
dios para uma maior modernização do setor, notada
mente no que diz respeito à campanha eleitoral des
te ano, oportunidade em que a acaert pretende reali
zar debates com os candidatos ao governo, através
da rede estadual de rádio.

Assim, Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Deputados,
na oportunidade em que nos congratulamos com o
Presidente da ACAERT, Paulo Velloso, e com seus
associados, aproveito o ensejo para apelar ao
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ,
para que acate o pleito das emissoras de rádio e tele
visão, representadas pela Abert, e no meu Estado," ,.
pela Acaert, no que diz respeito ao restabelecimento
da isenção do ICMS na importação de máquinas,
equipamentos, acessórios e peças de reposição
para jornais, revistas, rádios e televisões, lembrando
que o rádio e a televisão são, antes de tudo, dois re
levantes prestadores de serviços à comunidade, e
quanto melhor equipados estiverem, melhores serão
o conteúdo e a qualidade da informação.

Cabe recordar que os convênios que isenta
vam empresas jornalísticas de radiodifusão e edito
ras de livros do pagamento do ICMS na importação
de equipamentos para estes setores foram revoga
dos por decisão do referido Conselho, medida que
acarretou uma série de dificuldades.

Outra medida que se faz urgente também para
a Acaert é a anulação da portaria que extinguiu a
Delegacia Estadual do Ministério das Comunicações
em Santa Catarina, cabendo salientar que a medida
trará extremos prejuízos ao setor, em Santa Catari
na, já que o Estado é o quinto, no âmbito nacional,
em número de emissoras.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTB -- AL.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr.as e Srs. Deputados, a Resolução nº 20.108, do
Tribunal Superior Eleitoral, determina a extensão do
voto informatizado nas eleições de 1998. A partir
desta resolução estão habilitados à informatização
todos os Municípios com eleitorado igualou superior
a 40 mil e 500 eleitores, e ainda todo o Estado do
Rio de Janeiro e de Alagoas, em vi'1ude dos conhe
cidos problemas detectados em sufrágios passados.
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Por razões históricas contemplou-se também
todo o Município de Brusque, em Santa Catarina, lo
calidade onde foram realizados os primeiros testes
do sistema de votação eletrônica.

Se cotejados os dados da eleição de 1996,
quando somente 57 Municípios brasileiros foram
contemplados com urnas eletrônicas, constata-se
uma evolução de 885,96% em número de Municí
pios, no total de 505 - 504, como direi mais adiante.
A informatização de 145 mil 213 seções eleitorais
beneficiará 57.132.949 eleitores, ou seja, 56,42% do
eleitorado nacional.

No caso de Alagoas, Sr. Presidente, repita-se
que todo o Estado será informatizado. A decisão do
TSE fala em 102 Municípios em Alagoas. Faça-se
uma benéfica correção. Alagoas não tem 102 Muni
cípios. Tem 101. A incorreção do número decorre do
fato de que o povoado Jequiá da Praia fora aprova
do como Município no começo de 1996 e se prepa
rava para a primeira eleição municipal. Razões e
motivos até hoje não devidamente explicados fize
ram com que, à época, a Assembléia Legislativa de
Alagoas recuasse e fizesse voltar Jequiá da Praia à

condição de povoado dos Municipios de São Miguef
dos Campos e Coruripe. A Assembléia Legislativa foi
acionada na Justiça pela população e a causa se en
contra no Supremo Tribunal Federal.

Assim, Sr. Presidente, ao renovar ao TSE a
gratidão dos alagoanos pela infonnatização de todo
o Estado, damos essa contribuição à Justiça Eleito
ral: Alagoas tem 101 e não 102 Municípios. E Jequiá
da Praia, pelo menos até a decisão do Supremo, é
povoado e não Município.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, registro nos Anais da Casa a mo
ção de apelo que recebemos da Câmara Municipal
de São Carlos, pedindo a rejeição da idade mínima
para apo3entadoria de alguns trabalhadores.

Sr. Presidente, essa moção é assinada pelo
Vereador Walcinyr Bragatto, do PSDB, e pede que
nós, Depútados, defendamos os trabalhadores.

Espero que esse Vereador do PSDB peça ao
FHC, que é do PSDB, que defenda o trabalhador.

MOÇÃO A QUE SE REFERE O ORADOR:

MOcAo DE APELO

P.pelo pela relai~o dbi exig~nc.Ja dfi
idlltd@ minim8 par.,; .!iIposentadoria dos
I:iltuais trabalhadores.

Justiçal Eis a questAo.
Foi apresentado um destaque (DVS) solicitando a

supressão no texto da Reforma Previdenciária da exigência dê idade mínima para
aposentadoria na fase de transição.

Milhares de brasileiros, cidadãos de direitos
cumpridores dos seus deveres, contribuintes que mant6m a complexa CAm~ dos
Deputados, eleitores atentos, estêo esperançosos de que o voto de V.Ex•• seja
UNto" à exigência de idade mínima para aposentadoria dos atuais trabalhadores
leglJr~;jo1i do INSS.

\) senso de justiça de V.Exa., bem como sua
fidelidade ao seu eleitorado são fundamentais para a garantia dos direit~s dos
trabalhadores e o respeito a merecida aposentadoria.

Seu voto é decisivol
Vote "NIo" e estaremos suprimindo a exigência

de idade mínima para aposentadoria dos atuais trabalhadores.
Esperamos estampar o nome de V. Exa. no quadro

dos Deputados que votaram a favor do povo brasileiro.
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Diante do exposto, apresento a apreciação do
Plenário. a presente Moçlo de Apelo para que os DeputadOS Federais "'jeltem,
no voto.• exlgtncil de idade mfnlma para lposen~orla dos atuais
trabalhadores segurados do INSS. Requeiro, ainda, que sejam encaminhadas
com URG~NCIA cópias desta moçAo, via Fax, à todos os Deputados Federais do
Congresso Nacional.

. ~~\ ~
i i~i9liati

Pll'L.

Sala das SessOes. 17 de março de 1998.

J'íl.: ~o.o

._~~L~4í~"":-/
WALCINvR BRAGATTO

Vereador PSOB.

\\JL~'o. ~
V PFL \~

Antoni I Silvaa . n
Azuait~ Manins d F nCil ...·À ,\ À A 1() Lcl1 ~ 18'1

:><....

o SR. EXPEDITO JÚNIOR (PFL - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e
Srs. Deputados, o Governador de Rondônia, Valdir
Raupp, afirmou recentemente que a arrecadação tri
butária do Estado aumentou mais de 100% nos últi-

mos três anos, ou seja, durante a sua gestão à fren
te da administração estadual.

Segundo o Governador, esse fato possibilitou o
aumento de investimemos nas áreas de educação,
infra-estrutura básica e saúde em quase todos os
Municípios.

Pelas palavras do Governador, o Estado de
Rondônia parece viver às mil maravilhas. Porém,
basta visitar qualquer lugar, na capital e em vários
municípios para verificar que a ação do Governo Es
tadual deixa muito a desejar nas áreas onde o Go
vernador Raupp apregoa como tendo aumentado os
investimentos.

Além disso, em sendo verdade o que o Gover
nador afirma em relação ao aumento da arrecada
ção, em especial ao do Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), a situação financei
ra do Estado deveria estar muito melhor. Mas o que
se vê é o endividamento crescente da dívida e do
déficit estaduais.

Assim, o Governador está mentindn. ou então
será necessária uma ação firme do Tribunal de Con
tas para averiguar o que se passa na atual adminis-

tração estadual, responsável por diversos escânda
los, alguns de repercussão nacional.

Outra prova de que o Govemador usa jogo de
palavras para tentar iludir a população é que o alar
deado aumento da arrecadação dos investimentos
não vem acompanhado de melhoria das condições
salariais dos servidores públicos. Estes, como é pú
blico e notório, vivem à míngua e sem condi9ões mí
nimas de vida.

Sr. Presidente, Sr.!!s e Srs. Deputados, tudo
isso que acabamos de ver nos faz pensar que exis
tem dois Estados de Rondônia: o irreal e o real. O
primeiro é aquele alimentado pela parcela da mídia
mancomunada com o Governo Estadual e alimenta
da diuturnamente por verbas oficiais para propagan
da, para divulgação de atos da administração que
muitas vezes nem saem do papel. O Rondônia real é
aquele vivido pela população, depois de ler os jor
nais ou desligar o rádio e a televisão, ao enfrentar
todas as dificuldades e carências decorrentes da ne
fasta ação do Governo de Valdir Raupp.

Assim, o Governador vive tentando se iludir ao
pensar que suas mentiras, aliadas à recente decisão
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro de
apoiar a reeleição do Presidente Femando Henrique
Cardoso, poderão beneficiar a sua própria reeleição.
Sob qualquer hipótese e aliança política, a popula
ção rondoniense não vinculará uma decisão de forte
efeito positivo em nível nacional ao contexto esta-
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dual, e saberá repudiar a pior administração que o Isso mesmo, pasmem, Sr. Presidente, Sr.ªs e
Estado de Rondônia teve nos últimos tempos e que Srs. Deputados: 81 bilhões de reais, quase 110% do
muitos transtornos causou ao cidadão comum. nosso Produto Interno Bruto!

Sr. Presidente, finalizando, vou ler artigo do colu- Tal exorbitância evidencia serem esses fatos
nista Ricardo Boechat, publicado no jornal O Globo, falaciosos, até pela total impossibilidade de sua rea-
sob o título "Caixaalta". Iização. Temos o dever, por isso, de adotar todas as

Diz a matéria: medidas cabíveis para que tal contra-senso seja
"Valdir Raupp, de Rondônia, é o Go- corrigido e volte a imperar a lógica, a razão e a justi-

vernador de maior salário do País. ça, haja vista a decisão do STF, em 6-12-85, decre-
Ele ganha R$11.994,OO de vencimento tando a nulidade da sentença anterior.

básico mensal. Convém informar aos Srs. Parlamentares que
Além disso, também embolsa os auxí- tal ação foi interposta por uma madeireira que falira

Iios moradia, telefone, correspondência e em 1970 em razão do débâcle financeiro que a atin-
viagens. gira, por força do cancelamento de seu projeto finan-

Resultado final R$17.981 ,00. ciado peja Sudam. Cancelamento esse justificado
Mais do dobro do que recebe o Presidente da pela má aplicação dos incentivos fiscais recebidos.

República." Na qualidade de grande credor da empresa, foi o
Era o que tinha a dizer. BASA nomeado síndico da massa falida, permanecen-
O SR. ANIVALDO VALE (PSDB - PA. Pronun- do como tal desde abril de 1970 até maio de 1980.

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e Durante todo esse tempo constantes foram os
Srs. Deputados, o Banco da Amazônia SA - BASA, obstáculos para a identificação e arrecadação dos
comemora, e com fundada razão, excelentes índices bens da falida, evasão dos diretores e dasapareci-
de desempenho que vem alcançando. mento de bens móveis, que seriam utilizados no pa-

Balanço recém-publicado registra que a ínstitui- gamento de ações trabalhistas etc.
ção detém um patrimônio líquido superior a 148 milhõ- Essas circunstâncias não impediram que a em-
es de reais, tendo gerado resultados líquidos positivos presa posteriormente agisse para inverter para cre-
correspondentes a 12,67% sobre seu patrimônio, no dora sua condição de devedora do banco, obtendo
significativo valor de 18 milhões e 700 mil reais. por fim sucesso através da estranha sentença que

Estes resultados atestam a qualidade institu- lhe foi astronomicamente favorável e que, acredita-
cional do BASA e demonstram como pode ser apro- mos, merecerá das instâncias superiores da Justiça
veitado o potencial de uma instituição pública, sa- um exame sereno e isento.
neada e bem administrada, em benefício da coletivi- Há, porém, em toda essa estranha história, as-
dade, pois o banco, agora adequadamente estrutu- pectos que demandam um exame mais minucioso,
rado, terá condições de melhor cumprir sua missão como a cessão de créditos junto ao BASA, feita em
em favor da Amazônia e do País. 1996 pela Madeireira a uma empresa de Assessoria,

O sucesso que o BASA vem alcançando não é, Consultoria e Planejamento. Em 1996, não havia
contudo, obra do acaso ou de favores e privilégios, qualquer decisão judicial que assegurasse tais crédi-
mas, antes de tudo, fruto de um trabalho de soergui- tos à empresa.
mento sério e diuturno levado a efeito pelo seu com- Mais estranha, ainda, é a afirmação da ceden-
petente quadro de servidores e por administradores te, numa escritura de 1996, de que o valor do paga-
que deram e dão tudo de si para racionalizar proce- mento dos créditos estaria previsto no Orçamento da
dimentos, reduzir despesas, aumentar a captação de União para 1998, quando na época não havia sido
recursos e otimizar a sua aplicação. aprovado nem o Orçamento para 1997. Além de tal

Mas a situação atual não indica que nada mais afirmação refletir o inverossímil de uma previsão orça-
há a fazer. Enquanto remanesce a necessidade de mentária, antecipa-se a uma futura decisão judicial.
se recuperar créditos e de regularizar outras situaçõ- É muita futurologia que merece uma investiga-
es, surgem fatos surpreendentes, como o da recente ção mais acurada.
decisão judicial que condenou o banco a pagar a Por isso, clamamos, desta tribuna, ao Executi-
uma empresa supostos créditos que, através de es- vo pela adoção de providências, por parte do Minis-
tranha metodologia atingem (computados juros com- tério do Planejamento (área orçamentária), do Minis-
pensatórios e moratórios, honorários advocatícios tério da Justiça (Polícia Federal), do Ministério da
etc.) a inacreditável soma de 81 bilhões de reais. Fazenda (Receita Federal) e da Advocacia-Geral da
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União, a fim que ajudem a lançar um pouco mais de A rapidez e generosidade de FHC no perdão
luz sobre essa situação nebulosa. de dívidas bancárias dos grandes fazendeiros con-

Era o que tinha a dizer. trasta com as dificuldades vividas pelos pequenos
O SR. PAULO ROCHA (Bloco/PT - PA. Pro- agricultores e assentados rurais. Será que reivindi-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.@s e car um aumento no teto de financiamento dos as-
Srs. Deputados, ontem, durante ato de campanha sentados, de 7 mil para 16 ou 17 mil reais por ano é
pela reeleição, realizado nas próprias dependências muito? O Proer comeu mais de 20 bilhões de reais,
do Palácio do Planalto com mais de seiscentos pre- para beneficiar meia dúzia de apaniguados.
feitos, numa clara infração à Lei Eleitoral (mais' uma, Assim, repudio com veemência as declarações
é bom que se diga), o Presidente FHC classificou o do Presidente FHC sobre as estratégias utilizadas
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de pelo MST para reivindicar seus legítimos direitos.
demagogo. Por que somente os ricos são atendidos com preste-

Dei-me o trabalho de abrir o meu dicionário za, com educação, com flores e tapetes vermelhos?
"Aurélio" para estudar melhor o termo, e tive algu- Quando são as camadas mais desprotegidas que
mas surpresas. De acordo com o conceituado filólo- reivindicam, aí já são classificados de anarquistas,
go, demagogia significa: baderneiros etc. Creio que baderneiro é FHC, que

1) dominação ou preponderância das facções tumultua, despreza e traz sofrimento à grande maio-
populares; ria da população brasileira. Basta ver o eixo de suas

2) conjunto de processos políticos hábeis ten- propostas: todas voltadas ao grande capital, ao
dentes a captar e utilizar, com objetivos menos'i1íci- grande empresariado, privatizando patrimônio públi-
tos, a excitação e as paixões populares; co a preço de banana, numa clara atitude de crime

3) ausência de governo; anarquia, desordem; de lesa-pátria.
4) demagogice; É necessário mudar os conceitos neste País. A
5) afetação ou simulação de modéstia, de po- burguesia sempre é ajudada, beneficiada. Para ela

breza, de humildade, de desprendimento, de tolerân- sempre há uma linha de crédito, um benefício, uma
cia etc. isenção. O exemplo do desmoronamento do Palace,

Se fizermos a comparação entre FHC e seu in- no Rio de Janeiro, é bastante sintomático de como
crível governo e o MST, de quem melhor se adapta são separados os pobres e ricos neste País. Basta
às definições do "Aurélio· para o termo demagogia, ser feita uma pergunta: Será que os desabrigados
FHC ganhará, tal qual a Mangueira/98, em todos os de enchentes, como no vale da Ribeira, ou morado-

res de áreas de alto risco recebem a mesma atenquesitos.
ção dos entes públicos como os infelizes moradores

Quem não reconhece a falta de modéstia, de do Palace? Nunca vi ou ouvi a Caixa Econômica Fe-
humildade, de tolerância do Senhor Presidente? É deral sendo chamada a financiar residências para as
só recordarmos suas reações aos protestos quando vítimas dos deslizamentos de morros em Salvador,
de suas visitas aos Estados ou ao exterior. Trata to- Rio ou Belo Horizonte. Também nunca vi esses de-
dos com deboche, como se fosse ele, imperador, sabrigados serem alojados em hotéis de quatro ou
inatacável. Jamais reconheceu as falhas, omissões, cinco estrelas. Já os vi, sim, amontoados em giná-
negociatas e intolerância do seu Governo. sios de esportes ou em tendas de lona.

Também o item 3, que define demagogia tam-
bém como ausência de governo, é sintomático: será Portanto, Sr. Presidente e caros colegas, finali-
que a área social está indo às mil maravilhas? Será zo deixando meu repúdio às declarações do Presi-
que existe hoje atendimento de saúde e educação a dente FHC, o demagogo-mor do nosso País. Pala-
.todos os brasileiros? Será que os milhões (milhões, vras não assentam colonos, não dão emprego, não
e não milhares) de brasileiros desempregados avali- curam a dengue ou a malária. É necessário ação,
zam um governo atuante? Claro que não. O que ve- Senhor Presidente FHC. Faça uma verdadeira refor-
mos hoje é o Governo FHC sendo atuante apenas ma agrária, no campo, e não no papel.
no que diz respeito à defesa dos interesses dos Iatifun- Aproveito para registrar a posse, na data de
diários, grandes empresários e banqueiros. Aí, sim, eu ontem, da nova Diretoria da Associação Brasileira de
dou a mão à palmatória: ninguém ouse dizer que FHC Reforma Agrária - ABRA, agora capitaneada pelo
não é atuante, ágil, rápido e generoso com esses seg- engenheiro agrônomo Horário Martins de Carvalho.
mentos. Já com os demais, aí a situação é outra. Sem duvida, a ABRA contribuirá positivamente para
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a efetivação de uma verdadeira reforma agrária no
Brasil.

O SR. WILSON BRAGA (PSDB - PB. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e
Srs. Deputados, prolongada estiagem que vem as
solando e atingindo o semi-árido do Nordeste, prin
cipalmente o Sertão do Cariri e do Curimataú da Pa
raíba, vem provocando um clima de pânico e
apreensão junto à população e às autoridades cons
tituídas. Mais grave é que em muitos municípios não
falta água apenas para a lavoura e a pastagem, mas
está faltando água para beber.

As populações rurais, pela falta do precioso lí
quido, estão entrando na faixa do desespero, sem
que nenhuma providência seja anunciada pelo Go
verno Federal.

Não há trabalho, não há produção nestas re
giões. Tudo se transformou num verdadeiro caos, e
os Prefeitos, apavorados, sem recursos para ofere
cer assistência às populações aflitas e desespera
das, clamam por socorro das autoridades constituí
das, principalmente do Governo Federal, que até
agora não se sensibilizou com o drama nordestino.

O telegrama que acabo de receber do Prefeito
Epitácio Leite Rolim, da cidade de Cajazeiras, bem
retrata a extensão do quadro e da gravidade do pro
blema, quando pinta em cores negras todas as ocor
rências verificadas neste sentido.

Diz o telegrama:
Prolongada estiagem Município Caja

zeiras vem criando clima apreensão traba
lhadores rurais, pequenos agricultores e po
pulação urbana vinculada à atividade agríco
la. Escolas públicas municipais já foram in
vadidas pelo povo à procura de merenda es
colar. São necessárias medidas urgentes vi
sando combate aflitiva situação, fome e de
semprego nossa região. Demora atendimen
to aos necessitados pode comprometer se
gurança pública, repetindo-se saques ao
patrimônio público e privado. Atenciosa
mente. - Dr. Epitácio Leite Rolim, Prefeito
Municipal CajazeiraslPB.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO GOUVÊA (PFL - SC. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.!!s e
Srs. Deputados, completa, no próximo sábado, dia
21 de março, 64 anos de fundação o Município de
Indaial, situado no Médio Vale do Itajaí. O nome do
Município é referência a uma palmeira que era abun
dante na região, palmeira que os índios denomina
vam indaiá.

O primeiro núcleo de povoamento, denominado
Carijós, teve início em 1860, formado por famílias
oriundas do litoral catarinense que se instalaram na
margem esquerda do Rio Itajaí-Açu. O núcleo não
prosperou e suas terras foram compradas pelos co
lonos alemães que haviam iniciado outro núcleo na
margem direita, em 1863, como parte da Colônia
Blumenau. A exploração da área esteve a cargo dos
engenheiros Augusto Wunderwald e Emílio Ode
brecht - este último encarregado pelo Dr. Blumenau
da mediação e distribuição dos lotes coloniais, bem
como do levantamento geral do vale do Itajaí.

Até hoje, a cultura, os hábitos e os costumes
dos indaialenses são claramente marcados pela co
lonização alemã, muito embora essa colonização ti
vesse a participação de imigrantes italianos (a partir
de 1875) e poloneses (a partir de 1878).

Em 1876, Indaial foi elevada à categoria de dis
trito de Blumenau, chegando, sete anos depois, à
categoria de vila e emancipada de Blumenau. Era
conseqüência da participação de Blumenau na Re
volução Federalista. No ano seguinte, o então Go
vernador Hercílio Luz (eleito após a derrota dos ma
ragatos) anulou a emancipação, sob o argumento de
que considerava "nulo tudo quanto foi feito pelos re
voltosos·. Acabara a breve emancipação, que só
ocorreria novamente em 21 de março de 1934, por ato
do interventor federal Coronel AristiJiano Ramos, tendo
sido nomeado primeiro Prefeito o Senhor Erich Klein.

Indaial é hoje um progressista Município. O se
tor primário responde por 10% do movimento econô
mico. O percentual pode ser baixo, mas a agricultura
e a pecuária do Município fornecem matéria-prima
para diversas indústrias da região, entre as quais as
de conservas, beneficiamento de arroz e de laticí
nios. O Município é o maior produtor de hortaliças da
região, sendo provenientes de Indaial 80% dos agri
cultores que comercializam seus produtos no CEA
SA de Blumenau. A criação de peixes vem ocupan
do posição de importância na economia municipal.

O desenvolvimento industrial teve forte expan
são a partir de 1960 e hoje é a maior força da econo
mia indaialense: 250 estabelecir.1entos industriais
empregam cerca de 6 mil pessoas nos setores têxtil,
metalúrgico, alimentício, do vestuário e do mobiliário,
principalmente. Grande parte dessa expansão se
deve ao esforço realizado na primeira administração
do atual Prefeito Luís Polidoro. Com engenhosidade
e persistência, conseguiu ele at~air para o Município
um expressivo contingente de empresas. Em seu
atual mandato, Luís Polidoro, o vice Silvio Gonçalves
da Luz e sua equipe de trabalho tem prosseguido
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nessa mesma linha, atacando também outros pro- substância diante da grande apatia que se abateu
blemas do Município, sobretudo na área de saúde e sobre os professores, milhares dos quais correram
saneamento. Neste esforço tem sido fundamental o em busca de uma aposentadoria precoce temendo
decidido apoio da Câmara de Vereadores, atualmen- os efeitos da reforma da Previdência, em fase final
te presidida pelo Vereador Ario Rauh. de tramitação neste Congresso.

O setor terciário se desenvolveu muito na dé- Sras. e Srs. Deputados, temos de concordar
cada de 70 e apresenta crescimento acelerado na que o alerta que nos enviam os professores universi-
década de 90. Dentro desse setor, o turismo rural ou tários com esta breve paralisação é uma manifesta-
ecológico pode vir a tomar-se fonte expressiva de ção responsável e coerente. Afinal, a equipe econô-
renda para o Município, em face das reservas flores- mica precisa avaliar a reivindicação salarial, até por-
tais e dos mananciais hídricos nele existentes. que é mais do que justo que os índices inflacionários

Ao lembrar a data de fundação do Município, sejam repostos. As perdas, em tempo de inflação
quero cumprimentar a boa gente indaialense, traba- baixa, são reais.
Ihadora e que gosta de fazer as coisas bem feitas. Mas mais importante é que o Ministro da Edu-
Com essas qualidades, uma comunidade pode sen- cação, que realiza uma administração notável e alta-
tir-se segura quanto ao seu futuro. mente criativa diante das dificuldades de recursos,

Parabéns, indaialenses. sinta esta manifestação das universidades como um
O SR. JOSÉ MELO (PFL - AM. Pronuncia o momento propício para a abertura de um grande diá-

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- logo nacional. Deste diálogo não podemos ficar au-
putados, nem poderia ser diferente: 31 universida- sentes. Em nome da representatividade e da legiti-
des federais do País realizam dois dias de paralisa- midade deste Parlamento, não podemos ficar ausen-
ção como forma de alertar a sociedade e advertir o te neste debate que envolve a essência do nosso
Governo para a profunda crise que envolve o ensino processo de desenvolvimento e da nossa afirmação
universitário. Junto, é claro, depois de mais de três como nação soberana e independente.
anos de salários congelados, os professores estão Era o que tinha a dizer.
pedindo uma reposição de perdas de 48,67%. A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT

Este grito de alerta não pode deixar de ecoar SP.Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
nesta Casa. O Congresso Nacional tem como dever a notícia veiculada pelo jomal Folha de S.Paulo de
com a nacionalidade atrair para si um grande debate hoje, de que o Governo Federal está barganhando
sobre a educação, especialmente sobre o ensino su- verbas para aprovar a reforma da Previdência, da or-
perior. O próprio Ministro Paulo Renato Souza, em dem de 600 milhões de reais, é um acinte.
um precioso artigo publicado anteontem, dia 18, na A Caixa Econômica Federal, segundo o jornal,
Folha de S.Paulo, acaba de reconhecer que o ensi-está sendo utilizada para instrumentalizar a aprova-
no de graduação universitária há décadas foi reiega- ção das propostas da reforma da Previdência na
do a segundo plano. base do toma lá dá cá.

É pena que enquanto reconhece o descaso do Uma reunião na casa do Ministro das Comuni-
Governo com o ensino superior o Ministro insista em cações, Sérgio Motta, teria sido realizada no início
manter os professores foram deste grande debate. desta semana, com a presença do Presidente da
Foi equivocada, por exemplo, a medida provisória Caixa Econômica Federal, Sérgio Cutolo, do Ministro
que instituiu o Programa de Incentivo à Docência na da Previdência, Reinhold Stephanes e de lideranças
Graauação. Primeiro, porque teria de ser encaminhado da base governista no Congresso.
na forma de projeto de lei e não na forma de medida Nessa reunião os Deputados teriam exigido
provisória, que tem só um instrumento pouco demo- maior agilidade da Caixa na liberação das verbas
crático. Segundo, porque não atende às aspirações do aprovadas por meio de emendas ao Orçamento.
professorado, que teme ver o programa ser manipula- Ora, Sr. Presidente, tais denúncias estão fican-
do politicamente pelas cúpulas universitárias. do quase banais. Toda semana os jornais estampam

O que temos de concreto é o fato de que a uni- troca de favores, conluios envolvendo verbas fede-
versidade brasileira foi esvaziada de conteúdo e iso- rais, cargos e outras tantas maracutaias.
lada do processo de desenvolvimento. Salvo raras Não se via nada assim desde os tempos ·collo-
exceções, dois dos tripés básicos da universidade, a ridos". De tão banais quase caem no esquecimento,
extensão e a pesquisa, estão praticamente necrosa- e, pior, estas negociações escusas' começam a ser
dos. O ensino, por sua vez, também perdeu em consideradas normais, como sendo parte do jogo.
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Não são. A não ser em países onde as institui- mantendo aquele Município como um dos nlaiores
ções não funcionam, onde não se pune, onde a or- pólos de desenvolvimento do Estado do Rio.
dem que impera é a ordem do rei e não a da demo- A visita do Presidente da República resgata a
cracia. tradição petropolitana de abrigar o mais alto manda-

Por isso é que precisamos denunciá":las, por- tário'da Nação no período do verão. Por tudo isso, é
que não fazem parte do jogo. É preciso que fique que a restauração do Palácio de Cristal não marca
bem claro. apenas a recuperação de um símbolo da monarquia.

O SR. MAReiO FORTES (PSDB - RJ. ~ro- Ela caracteriza, acima de tudo, a restauração de Pe-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. trópolis, um presente que os petropolitanos tem de
e Srs. Deputados, a recente visita do Presidente Fer- agradecer ao Presidente da República.
nando Henrique Cardoso a Petrópolis foi das mais Parabéns a todos os petropolitanos!
oportunas, coincidindo com uma nova fase que vive O SR. GERMANO RIGOrrO (Bloco/PMDB -
aquele Município fluminense. Posso afirmar que a RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
reabertura do Palácio de Cristal não marca apenas a te, Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna
restauração de um dos mais belos monumentos pro- para destacar as conquistas e o crescimento econô-
duzidos pelo Estado Imperial. Na realidade, ela mar- mico registrado no meu Estado, o Rio Grande do
ca uma restauração bem mais ampla: a do próprio Sul, durante a gestão do Governador Antônio Britto,
Município de Petrópolis. É uma satiJfação constatar que recolocou-o no rumo do desenvolvimento.
o quanto a administração do Prefeito Leandro Sam- De acordo com o Instituto Brasileiro de Geo-
paio tem colaborando para este alto astral da cidade. grafia e Estatística (IBGE), em 1997, o Rio Grande
Em curto espaço de tempo, tenho observado uma ver- do Sul foi o Estado cuja indústria mais cresceu no
dadeira revolução urbana em Petrópolis. Gostaria de País, com um incremento de 9%, bem acima da mé-
destacar a importante recuperação do Centro Históri- dia nacional, que foi de 3,9%. Já, conforme levanta-
co. Trata-se de urna obra que administrações anterio- mento realizado pela Fundação de Economia e Esta-
res ficaram devendo à cidade. O compromisso com a tística do Estado, o Produto Interno Bruto gaúcho
memória histórica devia ser uma obrigação de qual- apresentou, no ano passado,' uma expansão de
quer governante, especialmente quado se trata de Pe- 5,7%. Nesse mesmo período a balança comercial al-
trópolis. A recuperação do Palácio Rio Negro, em par- cançou um superávit de 3,5 bilhões de dólares, com
ceria com a Fi~an, e a reabertura do Palácio consti- as exportações alcançando a cifra de 6,2 bilhões de
tuem rnarcos definitivos destes processos. dólares. Segundo a própria FERGS, os setores de

Não poderia deixar de citar, também, o projeto agropecuária e serviços também tiveram uma partici-
de instalação da nova rodoviária no Bingen, a Lei de pação maior no PIB do Estado em 1997, em relação
Uso e Parcelamento do Solo e a instalação no Muni- aos anos anteriores.
cípio, em parceria com o Ministério da Ciência e Estes dados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
Tecnologia, do Laboratório Nacional de Computação putados, expressam, de forma inequívoca, o êxito
Cientifica, um dos mais importantes do País. das políticas implementadas pelo Governador Antô-

Todo o País conhece a vocação turística de nio Brito. O trabalho de saneamento financeiro de-
Petrópolis. A recuperação do Centro Histórico já terá senvolvido ao longo dos três últimos anos, por exem-
um efeito imenso no sentido de atrair novos visitantes. O pio, foi determinante para que os investimentos priva-
fato de receber, pelo terceiro ano consecutivo, o Presi- dos no Estado superassem os 7 bilhões de dólares.
dente da República, também é da maior relevância. Milhares de postos de trabalho serão criados a

Um outro aspecto que não poderia deixar de ci- partir da duplicação do pólo petroquímico e da vinda
tar é a intenção do Secretário de Indústria, Comércio para o Rio Grande do Sul, das montadores General
e Turismo, Charles Rossi, de recriar o Conselho Mu- Motors, Ford e Navistar, além de empresas como a
nicipal de Turismo. A conjugação de todos esses fa- Pirelli, Goodyear, Souza Cruz, Brahma e Phillip Mor-
tores colaborara, por certo, para o resgate de uma ris. De outro lado, programas como o Fundo Opera-
vocação que também andou adormecida em anos ção Empresas têm beneficiado as regiões menos fa-
recentes. vorecidas do Estado, através de recursos destinados

Por outro lado, os dados mais atualizados indi- à implantação e expansão de unidades industriais.
cam que até o ano 2000 Petrópolis ira receber novos Outros programas, como o RS emprego, que gerou
investimentos da ordem de R$ 350 milhões de reais, desde março de 1997, 14 mil postos de trabalho,
que irão gerar cerca de 7.500 postos de trabalho, igualmente têm sido importantes.
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Apesar da perspectiva em nível nacional de re- R$780 milhões de reais na agropecuária; no ano de
dução da atividade econômica, pelo menos até o fi- 1996 as perdas foram de R$195 milhões de reais e no
nal do primeiro trimestre, as previsões para 1998 ano passado de R$150 milhõês de reais. A União re-
mantêm-se otimistas para o Rio Grande. A atual passou ao Estado do Espírito Santo, a quantia de R$1
gestão dos negócios públicos pelo Governador Antô- milhão e 700 mil reais, o que representa muito pouco
nio Britto, agindo de forma competente, criando par- em relação às imensas perdas causadas pela seca.
cerias com a iniciativa privada, colocou o Estado em A estiagem vem reduzindo significativamente a
urna etapa mais avançada de crescimento. atividade econômica nos Municípios do norte do

Na medida em que o Rio Grande, por decisão meu Estado, o que tem levado um grande número
acertada de governo, adere a um perfil industrial de produtores rurais ao endividamento e à falência,
mais moderno, são criadas condições para que as com o conseqüente desemprego de milhares de tra-
demandas desta nova realidade econômica sejam balhadores e outros seriíssimos problemas sociais.
vencidas, uma vez que somente com uma economia Faço um apelo ao Presidente Fernando Henri-
forte competiremos no mercado globalizado, supe- que Cardoso para que determine ao seus Ministros
rando os desafios que, nas atuais circunstâncias, ra- que atendam aos pedidos formulados pelos prefeitos
pidamente se sucedem. da região assolada pela seca e do Governador Vítor

Era o que tinha a dizer. Buaiz, que estão buscando soluções para o gravíssi-
O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o mo problema, através de várias reuniões para equa-

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- cionar os problemas e a mobilização da população
putados, venho a esta tribuna para relatar a situação no combate à seca.
dramática em que se encontram 27 Municípios do O Governo Estadual, após reunir-se no Muni-
Estado do Espírito Santo, assolados por uma estia- cípio de Montanha com Prefeitos da região, determi-
gem que já dura três anos. nou a distribuição de cestas básicas, através da

A situação é crítica, Sr. Presidente, inclusive foi Fundação de Assistência Social, para a população
reconhecida pela União como de emergência, mas que está sofrendo com a estiagem e já não tem o
os repasses efetuados foram poucos e a situação que comer. Iniciou o Programa de Recuperação da
tende a se agravar. Bacia Hidrográfica do rio Itaúnas que estende-se

Estes Municípios localizados acima do Rio pelos Municípios de Mucurici, Ponto Belo, Montanha,
Doce ao norte do Estado, Sr. Presidente, já tiv~ram Pinheiros, Pedro Canário, Boa Esperança e Concei-
aprovado nesta Casa, através do Projeto de Lei ção da Barra.
4.695-A/94, seu enquadramento como região de in- O Governo Estadual, Sr. Presidente, determi-
fluência da Sudene. nou também que a Secretaria da Agricultura, em-

Este projeto de lei, Sr. Presidente, que contem- prestasse máquinas, tratores e equipamentos às
pia o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e es- prefeituras para a construção de barragens, e a
ses 27 Municípios ao norte do Espírito Santo, teve Companhia Espírito-Santense de Abastecimento -
parecer favorável do nobre Senador Francelino Pe- CESAN - esforça-se para diminuir o cronograma de
reira, encontrando-se em processo de votação na construção de uma barragem no Município de Mon-
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que tanha, que está sendo abastecido por carros-pipas,
deverá aprovar o parecer, em virtude do elevado al- da mesma forma que os Municípios de Mucurici,
cance social do projeto, que contribuirá para minorar Porto Belo, Barra de São Francisco e Sooretama.
o sofrimento de milhares de brasileiros que vivem Solicito, portanto, a especial atenção do Presi-
naquelas regiões. dente da República e de seus Ministros para os gra-

A situação crítica provocada pela seca, no nor- ves problemas que flagelam a população do norte do
te do Estado do Espírito Santo, está sendo combati- Espírito Santo através da liberação de recursos para
da através do abastecimento de água por carros-pi- solucionar um grave problema causado pela seca,
pas fornecidos pelas prefeituras e pelo governo do que tornar-se-á crônico se medidas urgentes não
Estado, que inclusive fizeram a distribuição de 1 mi- forem tomadas pela União.
Ihão e quinhentas mil mudas de árvores, para dar Era o que tinha a dizer.
início a um programa de reflorestamento para com- O SR. PAULO PAIM (BlocolPT - RS. Pronun-
bater a seca que assola a região desde 1995. cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e

Os prejuízos provocados pela seca são muito Srs. Deputados, há alguns dias estamos manifestan-
grandes, Sr. Presidente. Em 1995 chegaram a do nossa indignação com o descaso das autoridades
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frente ao drama vivido cotidianamente pelos traba
lhadores, servidores públicos, aposentados e pen
sionistas que contam somente com o salário mínimo
para sobreviver.

Deixamos evidente que, se o Presidente FHC
realmente acredita no que fala, e pensa em cumprir
a promessa de dobrar o salário mínimo vigente du
rante a campanha presidencial de 1994, o salário
mínimo deverá ser ajustado para R$211 ,20 mensais.
Este valor está muito próximo aos R$208,00 que de
fendemos a partir de 1º de maio. Nossa proposta
áinda tem a vantagem de, a cada 1º de maio, recu
perar o pqder de compra do salário mínimo em,
R$0,20 por hora, o que pouco a pouco o elevaria ao'
nível determinado pela Constituição Federal, que
está em torno de R$850,00. Com este nível de salá
rio, seguramente teríamos um mercado interno forta
lecido, uma economia em expansão e o mínimo de
desemprego.

Para quem acha que isto é um absurdo, em
1957 o salário mínimo estava quase em R$800,00 e
foi uma época caracterizada pelo grande desenvolvi
mento econômico e social.

Com o objetivo de garantir a apreciação do
nosso projeto, apresentamos o requerimento de ur
gência para o Projeto de Lei n° 001/95, no dia 16 de
abril de 1997, há quase um ano, com 338 assinatu
ras de apoiamento dos Srs. e Sras. Deputados e De
putadas.

Sr. Presidente, o Regimento Intemo, no art. 155,
garante a inclusão automática na pauta do dia, para
discussão e votação imediata, ainda que iniciada a
sessão em que for apresentada, proposição que verse
sobre matéria de relevante e inadiável interesse nacio
nal, a requerimento da maioria absoluta.

Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputados e Depu
tadas, nossa proposição, que se encontra em poder
da Mesa da Casa tem confirmadas oficialmente 265
assinaturas. Isto supera a maioria absoluta da com
posição da Câmara, e o respeito ao Regimento exi
ge o seu deferimento imediato.

Já esperamos pacientemente durante muito
tempo. Hoje, diante da gravidade do arrocho a que
está submetida a maioria da população brasileira e
da necessidade de estimular o mercado interno na
geração de empregos, consideramos impossível adiar
ainda mais esta decisão. Solicitamos, veementemente,
o apoio de todos os Srs. e Sras. Deputados e Deputa
das, para que o Projeto de Lei n° 001/95 seja discutido
e aprovado, como forma de garantir a dignidade da
queles que dependem do salário mínimo.

o SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o Programa Toda Criança na Es
cola, coordenado pelo Governo Federal, vem obten
do grande êxito em todo o País. Ainda não foram fe
chados números estatísticos para se ter uma noção
do quanto se avançou na luta para tirar as crianças
do trabalho e levá-Ias para as salas de aula.

Ao lado de grande campanha para mobilizar a
sociedade brasileira para este grande empreendi
mento social, foram executadas ações concretas
com vistas a aumentar o percentual de crianças ma
triculadas nas escolas.

E as autoridades do Ministério da Educação e
do Desporto têm afirmado que o Programa Toda
Criança na Escola continuará sendo tocado, já que
ele não se restringe ao período de matrícula nas es
colas. O esforço para levar a criança brasileira para
a escola continuará por todo o ano e certamente se
estenderá pelo ano que vem.

É possível matricular todas as crianças até o
ano 2000. Esta seria uma comemoração de desta
que entre os eventos programados para lembrar os
500 anos do descobrimento do Brasil.

Este programa, ao lado de outros como o de
valorização do magistério e a instalação de equipa
mentos de ponta, na área de comunicação, nas es
colas do interior do País, vem promovendo uma ver
dadeira transformação da Educação no Brasil. Des
de o início, o atual Governo tem colocado para si,
como tarefa urgente e indispensável para a correção
das graves distorções e desigualdades sociais que
nos afligem, o enfrentamento da questão educacio
nal. Elevadas taxas de repetência e evasão escolar,
formação precária da maioria dos professores alia
dos aos baixos salários e um grande número de
crianças e adolescentes, em idade escolar, que não
têm acesso à educação levaram o Governo a dar
prioridade ao ensino fundamental.

O primeiro passo dado pelo MEC foi a defini
ção com clareza da divisão de responsabilidades
das esferas de Governo na área da educação, fican
do os Estados com a atuação prioritária no ensino
fundamental e médio e os Municípios com o ensino
fundamental e a educação infantil.

Neste mesmo projeto, que acabou se transfor
mando ern proposta de emenda constitucional apro
vada em 1996, foi criado o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valo
rização do Magistério. E é justamente este Fundo
que está alterando todo o perfil da educação, ao pro-
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porcionar meios para a elevação dos salários dos Sucede que, no princípio de fevereiro, nos de-
professores. paramos, nas páginas do Jornal de Brasma, com

As graves distorções na educação tem recebi- ilustração de impacto do Lane. De instante, ademais
do tratamento firme. Já é possível imaginar nosso do impacto e da impossibilidade de conter o riso
País sem analfabetos, com todas as crianças matri- diante do desenho, por nossa mente se desenrola-
culadas e com professores recebendo um justo salário. ram aqueles tempos difíceis, mas dinâmicos, mas
Era o que tinha a dizer. criativos, momentos de que o Lane participou, levan-

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF. do aos bancários e, hoje, a todo o DF a expressão
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, de sua arte como um dos maiores chargistas da Ca-
Sras. e Srs. Deputados, desde que no já longínquo pital da República.
ano de 1980 assumimos pela primeira vez a Presi- Permito-me, por isso mesmo, Sr. Presidente,
dência do Sindicato dos Bancários de Brasília, en- homenagear, na pessoa do companheiro Lane, to-
tendemos a necessidade de um sistema mais dinâ- dos aqueles magníficos profissionais que nos ajuda-
mico e efetivo de comunicação com a categoria pro- ram - e quanto! - a levar adiante a tarefa de remon-
fissional que, então, representávamos. tar o movimento sindical em Brasília.

De resto, essa necessidade de comunicação Não era - já o disse antes - o momento de ho-
se gerava na possibilidade de se conseguir, do mes- menagens nem de recordações, mas o desenho do
mo passo, um retomo quase imediato de parcela Lane nos obrigou a isto. A rigor, o que pretendíamos
considerável da posição da categoria frente a este era comentar o próprio desenho, sua mensagem,
ou àquele problema colocado na ordem do dia para seu impacto e a gargalhada que, por certo, provocou'
debate e solução. em muitos dos leitores do Jornal de Brasma.

Eram os primeiros dias da anistia, era o ressur- Naqueles dias, os áulicos palacianos saíram
gimento do movimento sindical, saído de uma longa anunciando pelos meios de comunicação que o Sr.
noite de repressão, de arbítrio, de intervenção nas Fernando Henrique teria sido convidado a participar
entidades, com o que as verdadeiras lideranças fo- de uma próxima reunião do chamado "Grupo dos
ram substituídas por essa figura abjeta que é a do Setell

, ou seja, dos dirigentes das sete mais ricas
IIpelego·. Eram, portanto, dias difíceis, quando a ca- economias do mundo. E a notícia ganhava foros de
rência de recursos, deGorrente, é certo, do desinte- verdade, já que se iniciava até mesmo algum debate
resse dos trabalhadores por entidades sindicais que sobre a mensagem ou as propostas que nosso Pre-
não mais os representavam, impedia que se organi- sidente levaria àquela reunião de cúpula. Nosso
zassem os processos de luta, à falta da mais mínima grande desenhista, no entanto, não foi nessas con-
organização combativa. versas, e com seu traço genial reduziu a pó as pre-

Insistimos, no entanto, na necessidade de criar tensões hegemônicas e por isso mesmo megalôma-
instrumentos de comunicação com os bancários, fa- nas do Sr. Fernando Henrique. Em seu desenho
zendo renascer a imprensa sindical, a ela empres- pode-se ver algo parecido àqueles saloons muito
tando a importância que, de fato, teria de ter. conhecidos em filmes de faroeste, onde se sentam

E em meio a essas dificuldades de todo tipo, sete cow-boys, cada um deles exibindo em seu
pudemos contar com uma geração de profissionais, chapéu o símbolo de seu país: Estados Unidos, Ja-
de jornalistas e desenhistas que nos ofereceram sua pão, Canadá etc. Ao fundo, com certa dignidade, o
capacidade funcional, comungando do mesmo ideal russo Yeltsin apenas observa. Já o Sr. Fernando
de fazer de cada sindicato um instrumento de luta e Henrique, com a indumentária dos garçons daquela
de libertação. E o faziam - vale notar - sem o paga- época, adentra o saloon para quê? Para servir o ca-
mento exato do que lhes era devido, cientes que es- fezinho aos senhores das grandes potências!
tavam de que não apenas os bancários, mas, a ri- Um desenho, alguns tantos traços, mas que
gor, todas as demais categorias profissionais esta- expressividade, que impacto! Valeu, meu caro Lane,
vam recebendo, paulatinamente, seus sindicatos valeu, Sr. Presidente. Ali se põe a ridículo esse tipo
praticamente destruídos, inertes. de pretensão que não leva a coisa alguma, até por-

Não seria este o instante de lembrar, um a um, que o Sr. Presidente da República já está em tempo
aqueles profissionais de imprensa que estiveram ao de entender que, antes de se sentar à mesa de ban-
nosso lado, desde um início difícil e mesmo nos mo- quete dos mais ricos, há que colocar pelo menos fei-
mentos de reorganização e de retomada das lutas jão e arroz na mesa dos mais pobres.
sindicais. Muito obrigado pela atenção.
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o SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Ceará comemora festivamente os
25 anos de fundação da Universidade de Fortaleza 
UNIFOR, empreendimento materializado pelo sau
doso empresário cearense Edson Queiroz, cuja te
nacidade e ousadia o colocaram nos píncaros da li
derança industrial nordestina. Sua extraordinária vi
são de empresário bem sucedido ultrapassou os li
mites da economia para aportar numa nova era do
ensino superior do meu Estado.

A Universidade de Fortaleza, da Fundação Ed
son Queiroz, foi criada em

5 de abril de 1971, tendo o Conselho Federal
de Educação se pronunciado a favor do seu funcio
namento através do Parecer n° 1438172, do dia 12
de dezembro de 1972. A UNIFOR foi autorizad~ a
funcionar em 04 de janeiro de 1973, pelo Decreto
Lei n° 71.655, de 1973, do Presidente da República.
Mas as suas atividades acadêmicas sOrriente foram
iniciadas no dia 21 de março de 1973, com um con
tingente discente de 1.270 alunos.

A Universidade de Fortaleza foi a primeira insti
tuição de ensino superior particular a ser reconheci
da pelo Governo Federal, conforme a Portaria Minis
terial n° 350/83 do MEC, publicada no Diário Oficial
da União em 18 de agosto de 1983.

Ao longo de todos esses anos, a UNIFOR tem
demonstrado que o sonho inicial do seu idealizador,
industrial Edson Queiroz, vem-se realizando com o
êxito esperado pela sociedade cearense. A comuni
dade tem-se beneficiado sobremaneira com os fru
tos do trabalho educacional primorosamente desen
volvido pela modelar instituição.

A Universidade de Fortaleza alcança, este ano,
o seu Jubileu de Prata, com mais de 13 mil alunos
matriculados (na graduação e na pós-graduação) e
cerca de 27 mil profissionais diplomados em seus 19
cursos de graduação. É realmente uma marca que
dignifica o trabalho daqueles que acreditam na evo
lução do ensino brasileiro.

Na permanente busca da melhor qualidade dos
recursos humanos, a UNIFOR mantém, em média,
20 cursos de pós-graduação nos níveis de especiali
zação e mestrado, através dos quais capacitou cer
ca de três mil profissionais para as diversas áreas do
mercado. Com isso o Ceará tem ganho na diversifi
cação de suas atividades econômicas, graças à
abundante mão-de-obra qualificada, somando-se no
contexto com os formandos da Universidade Federal
do Ceará e da Universidade Estadual do Ceará.

Março de 1998

Com as mais modernas instalações exigidas
pelo ensino superior moderno, a UNIFOR, em um
campus com 550 mil metros quadrados, dispõe de
181 salas de aula, 102 laboratórios e uma biblioteca
com mais de 100 mil volumes. Isso quer dizer que
desde a sua fundação a UNIFOR tem-se constituído
em importante opção para a juventude estudantil,
que antes contava apenas com as universidades ofi
ciais.

Deve-se ressaltar, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o relevante trabalho da UNIFOR na área
social, que, afora outros benefícios, desempenha
elogiável papel no setor, oferecendo importante as
sistência à comunidade por meio de seus vários nú
cleos de extensão, orgulhando-se em manter mais
de 100 mil atendimentos no Núcleo de Assistência
Médica Integrada - NAMI. A educação básica recebe
atenção especial na Escola de Aplicação lolanda
Queiroz, que, desde sua fundação, já assistiu 5933
alunos carentes. Na área psicológica, o NUSPA 
Núcleo de Serviços em Psicologia Aplicada atende a
mais de 3.600 consultas por ano.

O significado do Jubileu de Prata da UNIFOR é
a dignificação de um grande ideal. Assim como o
Poder Legislativo representa a tribuna aberta de um
povo, a universidade constitui o pulmão através do
qual se expande a educação superior. Nesse quadro
se insere com todas as letras a UNIFOR, que busca
constantemente o aprimoramento do ensino, assim
como nós aqui lutamos pela preservação da demo
cracia, baseada no reconhecimento indiscutível da
manifestação do povo.

A Câmara dos Deputados, correspondendo à
tradição das grandes efemérides nacionais, deve
cultivar e prestigiar instituições como a UNIFOR,
porque o Brasil, para alcançar a tão sonhada pros
peridade, tem de seguir necessariamente o caminho
da educação.

Permitam-me ainda, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, dizer algumas rápidas palavras
como preito pessoal de homenagem ao saudoso
empresário Edson Queiroz, que, como ninguém, pro
moveu o desenvolvimento industrial do Ceará e o
conseqüente crescimento da economia estadual. Ad
mirado por todos, .foi ele uma das forças maiores
que batalharam pelo progresso do Ceará contempo
râneo.

Pelo seu espírito empreendedor, pela olllsadia
de suas iniciativas, deixo registrado nos Anais desta
Casa a merecida homenagem do povo cearense ao
idealizador desse notável complexo de ensino supe-
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O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSB - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a publicidade, o Brasil e a
Bahia perderam no dia 15 de março um dos mais
importantes homens da propaganda dos últimos
anos. A morte de Geraldo Walter de Souza, aos 41
anos, vítima de câncer, deixa-nos a todos seus
amigos, irmãos, ex e atuais companheiros de tra
balho com a sensação de que a vida não é apenas
breve, mas injusta na relação do homem com o
tempo.

Despedi-me de Geraldão registrando sua vida
tão grande e tão bonita quanto urgente. Urgência,
não pressa, era uma característica permanente de
seu jeito de viver, trabalhar, criar, produzir.

Enorme por dentro e por fora Geraldo não ca
bia nas cadeiras de sentar nem nas cadeias de pen
sar. As coisas desimportantes do cotidiano partiam
se com o peso não conscientizado de suas mãos,
pernas, braços em gestos livres como seu pensa
mento. E até na hora de ser enterrado, desajeitada
mente como sempre, seu caixão não coube na triste
cova.

Enorme por dentro e por fora Geraldão era, no
entanto, leve e suave. As ordens gritadas, os pala
vrões e os gestos grandiloqüentes da maestria com
que comandava as equipes de criação e produção
nas campanhas conviviam com o caminho mais ter
no e surpreendente para quem não lhe conhecesse
a alma leve e generosa.

Organizador das gincanas estudantis, secretá
rio executivo do Colégio Universitário, entrou para a
propaganda pela porta da produção da pequena
agência que eu, Cláudio Barreto e Fernando Passos
fundamos e fundimos com a agência de Sérgio Ama
do e Sidney Rezende.

Grande em tudo o que fazia em pouco tem
po, Geraldo Walter já dirigia as equipes de plane
jamento, de criação e produção. E ele próprio se
envolvia em todas as fases da elaboração publici
tária.

Fingia não se engajar politicamente, o que lhe
permitia um aparente distanciamento daquilo que
seu sempre sócio e eterno amigo Cláudio Barreto
chamou de marketing político, posto que este termo
surgiu pela primeira vez em 1974, na Veja, sobre
uma campanha eleitoral do Coronel Ferreira Brito

rior que nada fica a dever aos mais conceituados es- em Ribeira do Pombal, no interior da Bahia. Mas
tabelecimentos espalhados pelo território brasileiro. apenas fingia.

Era o que tinha a dizer. O máximo de distância profissional da esquer-
da em que esteve foi exatamente a campanha vito
riosa de Fernando Henrique Cardoso, onde fez ques
tão de realçar a história de luta do atual Presidente. E
isso, tenho certeza, não era apenas marketing. Era
política.

Geraldão foi o herói intelectual das eleições
de Angola, derrotando a ex-guerrilha de direita
UNITA e assegurando a vitória de Eduardo San
tos, do MPLA. E esta foi uma página linda de uma
equipe competente que Geraldo Walter selecionou
a dedo.

E ele próprio, como um comandante da tropa
publicitária que até riscos de vida correu, alocava
na volta para o Brasil seus soldados, cabos e sar
gentos nas diversas agências e campanhas eleito
rais.

Ganhou rios de dinheiro e gastou oceanos de
cruzeiros, dólares e reais em viagens, presentes, di
vertimentos, namoradas, ajudas e solidariedade fa
miliar e de amigos.

Para impressionar um de seus grandes amores
mandou entregar na casa da amada, junto com um
buquê de rosas, nada menos que um piano.

Grande em tudo, Geraldão, urgente na vida e
na morte, deixa um vazio imenso na vida de seus ir
mãos Chico, Beto, Inês e Guta.

Completando trabalho, amor e vida, Geraldo
casou-se com Iara, sua secretária, e deixa Felipe,
um filho lindo; como seu exemplo. Seus amigos de
vários continentes, mais seus sócios-irmãos e com
panheiros de trabalho Cláudio, Beni, Nizan, Rui Ro
drigues, Vicente Sessin, Pedrosa e Mancinho vão
mandar uma página em branco para o céu. Lá, Ge
raldão produz o resto.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Pre
sidência reitera seus agradecimentos aos Deputados
Armando Abílio e Salatiel Carvalho pela compreen
são. Assim, foi possível que quatorze oradores tives
sem oportunidade de se pronunciarem.

Este regozijo da Presidência tem o objetivo de
chamar a atenção daqueles que egoisticamente só
querem para si, e nada desejam para os outros. A
Presidência deve dar tratamento igualitário a todos
os companheiros.

Mais uma vez, em nome da Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados, agradeço aos Srs. Parla
mentares, que esperaram durante trinta minutos
para iniciar o Grande Expediente.



Concedo a palavra ao Sr. Armando Abílio.
O SR. ARMANDO ABíuo (Bloco/PMDB - PB.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, estamos vivendo alguns momentos
de inquietação: Parlamentares votando por outros
Parlamentares.

Apesar de todas essas inquietações, na sema
na próxima passada tivemos a oportunidade de visi
tar vários Municípios no meu Estado, a Paraíba, e
durante nossa peregrinação assistimos a quadros la
mentáveis, tomamos conhecimento de algumas si
tuações que merecem a atenção principalmente do
Poder Público.

Sr. Presidente, lá no sertão da Paraíba presen
ciamos vários Municípios serem invadidos por famin
tos. Atualmente, a seca verde se instala no nosso
Estado. Há invasão de feiras, de escolas. Famintos
buscam até a merenda escolar para sua própria ali
mentação. Por causa desse quadro, fizemos algu
mas reuniões com Prefeitos, Vereadores, lideranças,
ocasião em que recebemos apelos no sentido de que
nós aqui em Brasília, mais precisamente o Poder Cen
traI, discutíssemos exatamente essa situação.

Sr. Presidente, a situação é grave: não existe
chuva, não existe alimentação. Em alguns Municí
pios, na minha terra natal, Diamante, além da fome,
além da sede, há também a questão da dengue.
Aliás, tivemos oportunidade de presenciar vários pa
cientes sofrendo desse mal. Talvez até para afrontar
o Poder Público, a doença' acometeu até Prefeitos
daquela região. Quem sabe, esses homens públicos
foram acometidos pela dengue para que, corn os
sintomas da doença, tivessem argumentos e justifi
cativa para enfrentar essa situação.

Em alguns Municípios, a dificuldade de água
para beber aumenta. Exatamente ontem, os jornais
da Paraíba divulgaram a notícia de que no Município
de Soledade uma lata d'água estava sendo vendida
por dois reais. Essa situação, para quem já está com
fome, para quem não tem condições de conseguir
um emprego, de desempenhar sua função até mes
mo na zona rural, realmente é grave.

Tivemos oportunidade de participar também de
outro encontro, em que o Governador do Estado, Sr.
José Maranhão, estava presente. S. Exa. no!'; disse
que tinha sido comunicado de que em cinqüenta e
oito Municípios os Prefeitos já tinham decretado es
tado de calamidade pública.
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O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Passa- Anteontem, o Jornal Nacional, da Rede Globo,
se ao exibiu uma reportagem em que um dos· Senadores

V - GRANDE EXPEDIENTE do nosso Estado, o Senador Ney Suassuna, subia a
um amontoado de latas em frente ao Palácio do Pla
nalto. Talvez tenha sido essa a forma que S. Exa.
encontrou para 'apresentar o seu protesto contra a
maneira pálida ou até indiferente com que o Gover
no Federal está enfrentando esta situação.

Sr. Presidente, participei também de outra reu
nião na região que tem como pólo Princesa Isabel.
Essa região há mais ou menos seis meses também
foi motivo de notícias no programa Fantástico. Atra
vés desse programa, a Nação teve conhecimento de
que naquela região havia um grande número de porta
dores da doença de Chagas, isso em função exata
mente da má qualidade de habitação naquela região.

Ouço, com prazer, o Deputado Colbert Martins.

O Sr. Colbert Martins - Deputado Armando
Abílio, acompanho o pronunciamento de V. Exa. A
Bahia também está vivendo uma situação muito se
melhante à que V. Exa. descreve. As dificuldades
são imensas. No início do Plano Real uma lata d'á_
gua custava um real. E agora, com a inflação, o pre
ço já está duplicado. Pelo menos nas áreas onde há
seca, uma lata d'água custa dois reais, o que é um
absurdo. Essa situação já podia estar controlada.
Falta decisão política para vencer a seca. Não é
possível que fatos como esses, que acontecem há
quase 500 anos, ainda estejam acontecendo. Os
mecanismos identificados pelo fenômeno EI Niflo
nos permitem entender, com mais clareza, que esse
ciclo se repete e se repetirá sempre. Precisamos
conviver com isso. Lamentavelmente, V. Exa. conse
gue trazer, com certa crueza, esse quadro dramáti
co. Talvez as pessoas que estão em Brasília não
percebam o que ocorre com tantas crianças, adultos,
pessoas e, conseqüentemente, com tantos animais
que perecem por absoluta falta de água. Não basta
cobrarmos decisões só do Governo. É preciso que
nós também tenhamos aecisão política para enfren
tar essa situação absolutamente degradante. Na
maior parte do interior da Bahia a situação também é
essa, o que é lamentável. Faço coro juntamente com
V. Exa. para que o Governo aja. Não dá para espe
rar apenas que a chuva do dia de hoje, dia 19, caia
pelas preces que muitos estão levantando, inclusive
nós, a São José. É preciso que o Governo saiba
agir. Parabéns a V. Exa. pelo pronunciamento.

O SR. ARMANDO ABíuo - Agradeço o apar
te ao Deputado Colbert Martins e o incorporo ao
meu pronunciamento.
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Como eu dizia, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, a situação é realmente grave. Tal
vez, Deputado Colbert Martin~, no nosso Estado, a
Paraíba, a situação tenha sido pintada com cores
mais fortes. Todos tivemos conhecimento de que um
documento divulgado pela ONU indica a Paraíba
como o Estado mais pobre da Federação. E isto é
verdade.

Nossa economia apóia-se em três pilastras: as
culturas da cana-de-açúcar, do sisal e do algodão.
O algodão, graças ao bicudo, hoje faz parte somente
da nossa História. O sisal, em função da sua comer
cialização, também está na sua reta final em termos
de produção. Para que V. Exa. tenha idéia, Sr. Pre
sidente, exatamente no ano de 1996, a Paraíba tinha
90 mil hectares beneficiados com a cultura do sisar.
Atualmente, em função das dificuldades, esta área
foi reduzida para algo em tomo de 10 mil hectares.

Em 1996, nesses 90 mil hectares, havia uma
produtividade de 800 quilos por hectare. Hoje esta
área foi reduzida para 10 mil hectares, e a produtivi
dade gira em tomo de 400 quilos por hectare.

Apesar de todos os obstáculos, essa cultura
ainda é responsável pela sobrevivência de mais de
100 mil pessoas, principalmente dos habitantes da
região do Curimataú. A cultura de cana-de-açúcar
também era uma das vigas mestras da economia.
Em nosso Estado, das oito indústrias, seis fecharam
suas portas. Com a paralisação das atividades, a si
tuação tende a piorar, possivelmente conduzindo ao
aumento do número de desempregados. Este é o
quadro em que se encontra a Paraíba.

Além de deixar ~egistrada nossa preocupação,
inquietação e até mesmo revolta, aproveito a oportuni
dade para, mais uma vez, reivindicar a elaboração do
projeto de transposição das águas do São Francisco.

Isto objetiva terminar com a falta de água e a
venda de urna lata de água por 2 reais. Inclusive, a
água que está sendo vendida não é de boa qualidade,
contribui para piorar ou até gerar determinadas patolo
gias. Entretanto, com a transposição das águas do rio
São Francisco, tenho certeza - e como tenho! - de
que a falta de água para beber será resolvida.

Esse projeto tem sido discutido, mas, no seu
início, contou com a oposição de alguns Estados do
Nordeste. Esta oposição baseava-se exatamente
num argumento falho e impreciso: de que a transpo
sição das águas do São Francisco representaria a
morte do rio. Não é verdade. Primeiramente, a Se
cretaria de Políticas Regionais informou que seriam
necessários 360 metros cúbicos por segundo de va
zão para a construção do projeto. Posteriormente,

este número foi reduzido, e, hoje, o último projeto jul
ga que é preciso uma vazão de 60 metros cúbicos
por segundo.

Tenho certeza, em primeiro lugar, de que isso
não inviabilizará a vida do rio São Francisco. Em se
gundo lugar, não comprometerá os projetos de irri
gação situados nos Estados de Pernambuco e da
Bahia. Além disso, resolverá em definitivo o proble
ma de água para beber nos Estados do Ceará, do
Rio Grande do Norte e da Paraíba.

Vale salientar que, antecipando-se a esse pro
jeto, o Sr. Govemador do Estado da Paraíba, José
Maranhão, numa atitude corajosa e destemida, já
determinou o início da construção de um canal que
ligará Coremas-Mãe d'Água às várzeas de Sousa.
Os paraibanos já deram o nome de Canal da Reden
ção a este canal, que terá extensão de 56 quilôme
tros naquela área polarizada pela Grande Sousa e
resolverá o problema do abastecimento de água em
todas as cidades daquela região. Além disso, dará
condições para a construção de vários projetos de ir
rigação, beneficiando principalmente a cultura de fru
tas tropicais.

Certamente, com a construção desse canal e
desses projetos de irrigação, aquela região terá con
dições de se transformar num celeiro de alimentos
para todo o Nordeste. Fazemos esta afirmação por
que temos terras férteis, boa força de trabalho e to
pografia favorável, o que permite a mecanização.

Na segunda-feira próxima passada, o Governa
dor do Estado da Paraíba, acompanhado do Sena
dor Ney Suassuna, esteve em audiência com o Pre
sidente da República, ocasião em que teve oportuni
dade de fazer uma radiografia da situação. Hoje re
cebemos um convite para o lançamento do Progra
ma Emergencial de Combate à Seca, que se realiza
rá amanhã, às 9 horas. Este lançamento é conse
qüência da já citada audiência, onde os fatos apre
sentados sensibilizaram o Presidente da República,
que já autorizou a adoção de alguns instrumentos
governamentais para enfrentar o problema.

Já temos testemunhado a participação de to
dos os Prefeitos dos Estados na busca de soluções.
Inclusive menciono que hoje se encontra em Brasília
Inacinho, Prefeito da cidade paraibana de Teixeira,
que há quinze dias decretou estado de calamidade
pública no Município, cuja população gira em tomo
de vinte e cinco mil habitantes e não possui ág.ua
para beber. Em função desta gravidade, o Sr. Go
vernador também já participa das ações para enfren
tar esta situação, com o objetivo de minimizar os
efeitos danosos da seca verde.



07150 Sexta-feira 20 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1998

Chamamos de seca verde, Sr. Presidente, por- como o Estado mais pobre da Federação. Não ques-
que a vegetação está realmente verde, mas a quan- tiono a afirmação contida nesse documento que al-
tidade de chuva não foi suficiente para propiciar al- guns até procuram questionar a validade. Como sa-
gum tipo de produção agrícola. Baseado nesses da- bemos, a ONU é um órgão sério, e por isso nela te-
dos, queremos deixar mais uma vez registrada nos" mos de acreditar. Além da dengue, Deputado José
sa preocupação quanto a essa situação. Genoíno, afirmei também que determinada região do

Quero também aproveitar este momento em nosso Estado foi motivo de notícia divulgada pelo
que temos a oportunidade de dissertar a respeito programa "Fantástico·, que alertava as autoridades
desse triste quadro de penúria para deixar registrada competentes de que um surto de doença de Chagas
reivindicação ao Sr. Ministro da Saúde para que Iibe- atinge boa parte da população daquela região.
re imediatamente recursos para que a Secretaria de Um dos Prefeitos, numa iniciativa singular, che-
Saúde, através das Secretarias Municipais, tenha gou a prometer prêmios a quem conseguisse apreen-
condições de enfrentar o problema da dengue. der o maior número de besouros transmissores da

A situação é grave. Inclusive em alguns Municí- doença. Porém, o volume apreendido foi tão grande
pios já se apresentam casos de óbitos em razão dessa que ele não teve condições de cumprir o prometido.
doença. Há quarenta dias denunciamos que na região Para concluir, Sr. Presidente, registramos nossa
polarizada por Campina Grande, cidade onde mora- preocupação com os efeitos danosos da seca que se
mos, houve dois casos de óbito, fruto da dengue. alastra pelo Nordeste, principalmente na Paraíba. Ape-

Aproveito este momento para deixar registrado lamos ao Govemo Federal para que libere recursos
o nosso apelo ao Sr. Ministro da Saúde. com os quais os poderes municipais e estaduais te-

Ouço, com prazer, o Deputado José Genoíno. nham condições de enfrentar esse grande desafio.
O Sr. José Genoíno - Deputado Armando Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na se-

Abílio, senti-me estimulado em aparteá-Io, em pri- gunda metade da década de 50 o então Presidente
meiro lugar porque V. Exa., como médico, faz uma Juscelino Kubitscheck, preocupado com os debates e
lúcida exposição a respeito da dramática situação vi- a divulgação das estatísticas concernentes ao desem-
vida na área de saúde pública do País, pois certas penho econômico das regiões do País, decidiu criar
epidemias estão voltando, atingindo duramente a po- um grupo de trabalho, o GTDN - Grupo de Trabalho
pulação pobre. E o Estado não conta com políticas para o Desenvolvimento do Nordeste -, para examinar
de saúde para prevenir a verdadeira situação de ca- a questão das crescentes desigualdades inter-regio-
Iamidade, antecipando-se a ela. V. Exa., como es- nais e traçar as linhas mestras de sua solução.
pecialista, como conhecedor da matéria, tem autori- Em contraste com as abordagens que lhe ante-
dade para fazer essa denúncia, que é oportuna. cederam, onde predominava a ênfase nas limitações
Quando o Estado, o Poder Público, não garante à e adversidades climáticas, o relatório do GTDN in-
sociedade condições básicas de cidadania, como verteu o enfoque e os diagnósticos da economia nor-
educação, segurança, direito ao trabalho e, a mais destina. Nesse sentido, por exemplo, cabe especial
importante, saúde, caminhamos para um processo destaque à análise das secas como crises de produ-
de barbárie. O que estamos presenciando como re- ção, que se revestem da maior gravidade, devido à
sultado da crise na área da saúde - as epidemias, a incidência com maior intensidade entre os estratos
quantidade de pessoas atingidas - nos preocupa. É populacionais mais pobres.
com esse estado de espírito que agradeço a V. Exa., Aliás, uma das grandes inovações do diagnós-
que nesta tarde faz um pronunciamento correto e tico do GTDN é esta, ou seja, a de que os efeitos
muito atual para a conjuntura brasileira. das secas incidem de forma concentrada na agricul-

O SR. ARMANDO AB(LlO - Agradeço ao i1us- tura de subsistência, com reduções apreciáveis de
tre Deputado José Genoíno o aparte e faço questão produção. Os outros dois componentes típicos do
de incorporá-lo ao meu pronunciamento. Como mé- sistema de produção - a pecuária extensiva e o al-
dico, estávamos conscientes de que algumas patolo- godão mocó - são, em tese, menos afetados pelas
gias hoje já se encontravam arquivadas no nosso secas. O que se dá é que a baixa nos rendimentos
País. Mas, infelizmente, principalmente no nosso Es- dos algodoais era causada, na visão do GTDN, pela
tado, a Paraíba, essas patologias estão aflorando de necessidade que muitos fazendeiros tinham de sol-
maneira veloz e cruel. Deputado José Genoíno, no tar o gado dentro dos mesmos. O prejuízo sentido
início da nossa participação dissemos que a ONU di- na criação de gado se refletia principalmente na per-
vulgou um documento em que aponta a Paraíba da do peso do mesmo, mas a análise do GTDN era



Nessa última diretriz cabe ressaltar que o nú
cleo central de uma economia de elevada resistência
às secas, na prescrição do GTDN, deveria combinar
uma agricultura de plantas xerófitas, adaptadas ao
meio ambiente, orientada por uma eficiente assistên
cia técnica e financeira e uma pecuária sustentada
durante os períodos secos em forragens arbóreas
adaptadas. às condições mesológicas.

, .... ~

No bojo dessas preocupações era criada uma
agência de planejamento do desenvolvimento regio
nal - a Sudene. A expectativa era de que uma inter
venção com estes ingredientes e características dis
pensaria, a longo prazo, as tradicionais "frentes de
trabalho" e reduziria as disparidades regionais.

Embora tal desenho estratégico tenha-se reve
lado parcialmente inadequado, mercê da integração
do mercado nacional e das escalas regionais implíci
ta ou explicitamente preconizadas e amparadas nos
esquemas de financiamento existentes, a exemplo
do Finor, também é verdade, Sr. Presidente, que a
adoção parcial dessa nova concepção estratégica
serviu para mostrar o potencial de dinamismo econô
mico presente na região. A título de ilustração, abri
remos parênteses para realçar a trajetória de cresci
mento da economia nordestina no período pós-Su
dene. Nesse sentido, podemos afirmar com seguran
ça que as taxas de incremento do Produto Interno
Bruto nordestino se colocam confortavelmente em
qualquer comparação internacional. Se tomarmos
como referência o período 1965/1980, iremos cons
tatar que o crescimento médio anual do PIB nordes
tino, cravado na casa dos 7,2% anuais, foi superior
ao de um vasto universo de nações listadas nos ór
gãos internacionais. Vale dizer, o Nordeste cresceu
mais que Alemanha, Japão, Estados Unidos, países
de alta renda, México e Argentina, países da Améri
ca Latina e Caribe, países de renda média-alta, paí
ses de renda média, China e índia. No aludido inter
valo, dos países listados nas análises do BIRD, so
mente seis ostentaram um crescimento mais intenso

Março de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 20 07151

a de que os fazendeiros que tinham reservas de que o Nordeste: Hong-Kong, Malásia, Tailândia,
pasto ou que não sobrepovoavam suas fazendas de Equador, Egito e República Dominicana.
gado se encontravam em melhor situação. Segundo alguns professores do curso de Mes-

Desse magistral esforço analítico resultaram di- trado em Economia da Universidade Federal de Per-
versas orientações de políticas, das quais sobres- nambuco, liAs comparações para o período
saem a implantação de um parque manufatureiro au- 1980/1990 contam uma história semelhante. Apesar
tônomo e diversificado, a migração de contingentes da piora geral no desempenho das economias em
demográficos para vales úmidos no entorno da re- todo o mundo, o Nordeste não foi tão mal: nesta dé-
gião, a busca de maior estabilidade da renda real do cada, seu desempenho econômico foi melhor do que
estabelecimento e do trabalhador do semi-árido, o do Brasil como um todo". Ou seja, na década per-
dentre outras. dida o Nordeste cresceu a um ritmo anual de 4,4%

contra 2,7% para o agregado nacional. Pode-se di
zer, ainda recorrendo aos dois renomados econo
mistas citados, que o PIB do Nordeste cresceu mais
do que o do Japão.

Em termos absolutos, Sr. Presidente, este indi
cador nordestino sobrepujou os PIB's de sete dos 24
países do grupo de alta renda elencado pelo Banco
Mundial, estando, por exemplo, em patamar acima
do da Irlanda e Israel. Em resumo, em matéria de di
namismo econômico, o Nordeste tem tido uma per
formance muito positiva.

Em face desses argumentos, não nos parece
pertinente o raciocínio segundo o qual o investimen
to e as políticas públicas deveriam concentrar-se em
regiões de maior retomo econômico. Esse é o argu
mento invocado muitas vezes por autoridades dos
governos que se sucederam após a criação da Su
dene, para excluir o Nordeste, o que contribuiu para
a dramática queda da taxa média anual do investi
mento público na Região, de 9,6% ao ano no perío
do 1970-1980 para 9,9% ao ano no intervalo com
preendido entre 1990 e 1993. O corolário é que tal
decisão necessariamente iria repercutir no desempe
nho da economia regional e no grau de resistência
nos momentos de secas.

Neste momento sobreleva salientar que a au
sência de uma política de desconcentração produti
va, a ênfase descontinuada em programas de agri
cultura de baixa renda e a pouca atenção dispensa
da às previsões acerca dos fenômenos climáticos e
suas conseqüências têm produzido um quadro desa
lentador na economia regional, agravado momenta
neamente pela incidência de severa seca que assola
os diversos Estados do Nordeste, em especial o
meu Estado, a Paraíba.

Ressalte-se que, no particular, a situação cor
rente já era previsível, principalmente se tive~mos

em conta os avanços notáveis observados nos servi
ços e equipamentos de previsão meteorológica.

A este respeito, Sr. Presidente, quero reportar
me, por exemplo, ao relatório da Comissão do Sena-
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do Federal destinada a estudar as repercussões do ar puro na Capital de São Paulo". Após percorrer al-
fenômeno EI NUlo, cujo Relator foi o Senador Wal- gumas cidades dessas regiões, a conceituada revis-
deck Omelas. ta constatou o que considerava uma terrível praga:

Inicialmente, o aludido relatório dava conta, os vendedores de água. Ao saber da prática desi:ia
desde maio de 1997, de que as análises dos parâ- atividade ilegal, o Governador do Estado afirmou
metros oceânicos e atmosféricos sobre o Oceano que não iria permitir tal exploração, determinando a
Pacífico durante maio daquele ano indicaram que remessa da denúncia ao Ministério Público, a aber-
havia-se estabelecido o fenômeno EI NUlo, do qual tura de inquérito policial, além de prometer desapro-
faz parte a elevação das temperaturas da superfície priar as terras daqueles vendedores de água. Se-
do mar sobre o Oceano Pacífico Equatorial. Em fun- gundo ainda a referida denúncia, uma das principais
ção dos impactos decorrentes do EI NiílO, diversas redes de venda de água estaria operando em Mon-
instituições buscam antecipar a sua evolução, visan- teiro, a maior cidade do Cariri, onde a maior parte da
do à identificação de providências preventivas. No água é imprópria para o consumo humano. Pois
Brasil o CPTEC e o INMET vêm monitorando o fenô- bem, há casos em que o titular desse comércio irre-
meno e emitindo boletins com grande freqüência. guiar estaria auferindo até 3 mil reais por mês. Para

Com base em depoimentos de especialistas quem não pode ter acesso a essa água vendida, a
dessas instituições, o EI NUlo deverá provocar im- alternativa tem sido o recurso aos poços abertos pe-
portantes efeitos na agricultura do semi-árido, nos las Prefeituras, situadas a até 3 quilômetros das se-
centros urbanos e no meio ambiente. Diz o relatório des municipais.
à página 41: Diante desse sombrio quadro conjuntural e

A agricultura do semi-árido deverá ser da perspectivas que se delineiam para a economia
fortemente afetada. Já mencionamos, ao urbana, que apontam inclusive para a hipótese de
analisarmos os impactos de EI NUlos ante- uma reconcentração produtiva no Centro-Sul,
riores, que a agricultura de subsistência é penso, Sr. Presidente, sem pretender o monopólio
praticamente arrasada. Em períodos de da verdade, que algumas medidas e delineamen-
seca, somente as áreas irrigadas têm condi- tos podem ser formulados. Na esteira do próprio
ções de enfrentar as condições adversas de roteiro sugerido pela Comissão do Senado Federal
tempo. Segundo as previsões produzidas que debateu o EI NiílO, e com o propósito de ga-
pelos modelos mais atuais, a porção seten- rantir a sobrevivência das populações afetadas na
trional do Nordeste é a área que maiores im- Paraíba e no restante do Nordeste semi-árido,
pactos poderá sofrer. apelo ao elevado espírito do Presidente da Repú-

Embora as conclusões do Senado sejam de blica para que desencadeie e implemente de ime-
setembro de 1997, a "sentença" já era conhecida diato ações emergenciais de caráter assistencial,
desde maio de 1997. A Paraíba, Sr. Presidente, como o Programa de Frentes Produtivas de Traba-
está, como se sabe, localizada na porção setentrio- lho, e intensifique outras voltadas para a geração
nal do Nordeste e, como previram o Senado e os es- de emprego e renda. É imperativo ainda, não obs-
pecialistas, foi severamente castigada. tante o caráter positivo do Programa, dar um cará-

Os relatos de que dispomos revelam que inú- ter massivo às ações do Comunidade Solidária,
meros agricultores famintos têm saqueado o comér- mormente ao componente de distribuição de ces-
cio de várias cidades do semi-árido paraibano. O tas básicas, visto que o mesmo ainda não alcan-
jornal Correio da Paraíba, de 11 de março do cor- çou a escala necessária para neutralizar os indica-
rente ano, noticiou que mais de 60 agricultores tinha dores sociais naela lisonjeiros que a Região osten-
invadido um depósito de merenda escolar do Grupo ta. Segundo o relatório do Senado, a ampliação de
Municipal de Engenheiro Ávidos, alegando que que- sua ação, na dimensão compatível com urna popula-
riam saciar a fome de seus filhos. Em Sousa, Poço ção de 45 milhões de pessoas, constitui providência
de Dantas e outros Municípios, os agricultores deci- essencial para reduzir o impacto das secas sobre a
diram invadir as Prefeituras, levando os Prefeitos a população.
adotar algumas ações de emergência. Por outro lado, ainda no rol das medidas de curto

Em reportagem de 17 de dezembro de 1997, prazo, deve-se incentivar a adoção de soluções técni-
denominada ·Ouro Líquido", a revista IstoÉ assegu- cas indicadas pelos órgãos de extensão e pesquisa,
ra que nas regiões do Cariri e Curimataú, no interior particularmente o CPATSAlEmbrapa, como sistemas
da Paraíba, as chuvas têm sido tão raras "quanto o simplificados de acumulação de água e irrigação, me-
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Ihor manejo de água, plantio de cultivares melhora- sem aduanas entre as unidades da Federação, é fe-
dos e resistentes às secas, sementes selecionadas, nômeno antigo, de muitas décadas.
etc. O estímulo à pequena irrigação, onde houver Ante o enunciado dessas premissas, queremos
disponibilidade de recursos hídricos, a ampliação em ainda dizer que somos partidários de um delinea-
grande escala de fontes de água, como açudes, bar- mento estratégico que combine a internalização de
ragens, barreiros, poços, cisternas e cataventos, e a segmentos dinâmicos e a inversão maciça nos seto-
retomada de projetos de irrigação inacabados consti- res sociais, configurando um modelo de desconcen-
tuem também sugestões oportunas a serem postas tração econômico-produtiva e eqüidade na distribui-
em prática. . ção dos frutos do progresso. Não queremos, confor-

Conquanto seja vasto o elenco de medidas de me já assinalei, ser contemplados apenas como des-
caráter assistencial, quero enfatizar, Sr. Presidente, tinatários de despesas sociais. Queremos, também,
que compartilho com alguns colegas e analistas que sediar importantes investimentos que ampliem e di-
seria um erro imperdoável conceber e implantar ape- versifiquem a nossa base produtiva, mesmo que à
nas políticas emergenciais, sociais e compensató- custa de alguns subsídios. A propósito, diversos
rias, com vistas a reduzir a pobreza, sacrificando in- Acordos Internacionais prevêem dispositivos que
vestimentos produtivos em segmentos modernos respaldam projetos nessa direção, desde que os in-
e/ou de grande porte. Nesse sentido, postamo-nos centivos sejam alocados em regiões de menor grau
ao lado dos que rejeitam veementemente a orienta- de desenvolvimento.
ção segundo a qual o Nordeste deve ser exclusiva- A título de exemplificação, estamos convenci-
mente um lócus de recepção de investimentos so- dos, por exemplo, de que o binômio irrigação e
ciais ou, no máximo, como tem defendido algumas agroindústria pode aportar importante contribuição
autoridades federais, de recursos para exercitar a ao desenvolvimento e, portanto, à redução das dis-
sua vocação em setores como turismo e fruticultura. paridades inter-regionais. Ambos os segmentos têm
Eles são importantes e dinâmicos, mas ainda não enorme efeito multiplicador, viabilizam um padrão de
estamos satisfeitos com este tipo de concepção es- desenvolvimento espacialmente desconcentrado, in-
tratégica, que, ao excluir outros segmentos da indús- teriorizando oportunidades de trabalho e de descon-
tria, associa desenvolvimento industrial com escasso centração da renda, e se atraem mutuamente para o
potencial de criação de empregos e melhoria de indi- mesmo espaço geográfico, por conta da perecibilida-
cadores sociais. As evidências disponíveis susten- de de certas matérias-primas, do uso mais intenso
tam com folga que as camadas mais pobres também da terra, da produção de safras múltiplas, dentro de
se beneficiam do crescimento econômico. Só para um calendário mais propício ao contexto de uma
se ter uma noção do que estamos dizendo, os dados economia global. A obtenção de uma multiplicidade
coligidos por Gustavo Maia Gomes, Hermínio Ra- de safras durante o ano e a expansão da área irriga-
mos de Souza e Antônio Rocha Magalhães, em tra- da aumentarão seguramente a demanda de mão-
balho publicado pelo Ipea, permitem afirmar que na de-obra, com padrão sazonal de ocupação visivel-
década de elevado crescimento do produto, ou seja, mente mais atenuado.
no período 1970-1980, a redução da pobreza no Em termos de rendimentos monetários, Sr.
Nordeste ocorreu em grandes proporções: de 60,8% Presidente, a agricultura irrigada produz um valor
das pessoas consideradas abaixo da linha de pobre- bruto da produção por hectare de 7 a 13 vezes aci-
za, evoluímos para um percentual de 38,5% no final ma do observado na agricultura de sequeiro, e, no
deste intervalo. caso de algumas lavouras, como na cultura da videi-

Nessa perspectiva, descartamos as vertentes ra, gera uma necessidade de até 7 homens por hec-
do pensamento que advogam uma inserção incondi- tare, em base anualizada, isto é, algo como 40 ve-
cional da economia nordestina no processo nacional zes mais que os requerimentos de trabalho relativos
de acumulação de capital, bem como aquelas que a grãos de sequeiro, como milho e feijão.
cultivam excessivamente um desenvolvimento autô-
nomo, voltado para o mercado interno e calcado na O uso mais intensivo da terra, equipamentos,
pequena produção rural e urbana, em vista da inca- máquinas e insumos, a difusão de processos tecno-
pacidade competitiva em muitos casos. Se ~ intensi- lógicos mais modernos e a produção regular e des-
ficação da globalização dos mercados é fenômeno sazonalizada de produtos suscetíveis de processa-
recente, a globalização no interior do nosso território, mento industrial e de elevada elasticidade-renda da

demanda, suscitam, regra geral, um elevado poten
cial de irrigação para atrair indústrias a montante e a



Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Armando

Abílio, o Sr. José Maurício, 1Q Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Eraldo Trindade, §
2Q do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Dan
do prosseguimento ao Grande Expediente, concedo
a palavra ao Deputado Salatiel Carvalho, do PPB de
Pernambuco.

S. Exa. dispõe de até 25 minutos para seu pro
nunciamento.

O SR. SALATIEL CARVALHO (PPB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna para tra
zer à discussão um dos mais graves problemas que
enfrenta grande parte da sociedade brasileira: o de
semprego.

Não podemos deixar de reconhecer os méritos do
Governo ao estabelecer o Plano de Estabilização Eco
nômica, o Plano Real, e conseguir mantê-lo, o que nos
trouxe a grande vantagem de urna moeda estável.

O Brasil, hoje, goza da confiabilidade, inclusive,
dos grandes investidores estrangeiros, uma vez que
estabilidade econômica é fator preponderante para
que qualquer país gere confiabilidade na economia
mundial.

No entanto, se por um lado reconhecemos a
importância de possuirmos uma moeda forte, de ter
mos domado o dragão da inflação, por outro lado, te-
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jusante do setor agrícola strlcto sensu e um expres- mos de reconhecer que o agravamento do desem-
sivo incremento da receita tributária de Estados e prego, principalmente ao longo da vigência do Plano
Municípios. de Estabilização Econômica, é realmente alarmante

Para viabilizar inversões no complexo agroin- e situa o Brasil em difícil posição, principalmente
dustrial e na irrigação, toma-se imperativo conceber porque exige sacrifício de seus filhos.
instrumentos de financiamento, autorizar integral- Este Congresso Nacional tem grande respon-
mente as liberações d.as dotações orçamentárias, re- sabilidade: as últimas estatísticas - tanto oficiais,
cuperar e expandir a infra-estrutura, recompor o corno de outras organizações que acompanham os
gasto público em várias áreas, inclusive na conclu- índices econômicos do nosso País - são alarman-
são de perímetros públicos inacabados e na defesa teso Recentemente, no mês de janeiro, nas seis
sanitária e, para a intenção se transformar em gesto maiores regiões metropolitanas do País, o índice de
concreto, aprovar as matérias e projetos pertinentes desemprego atinge a assombrosa taxa de 7,25% da
em tramitação nas duas Casas do Congresso Nacio- População economicamente ativa. São dados do
nal. Nesse contexto, há inclusive um projeto de nos- próprio Governo, dados do IBGE.
sa autoria, que dispõe sobre linhas de crédito favore- Sr. Presidente, vale ressaltar que este é o
cidas para a agricultura irrigada. maior índice de desemprego registrado em treze

Em nosso entendimento, Sr. Presidente, as re- anos. Ou seja, em janeiro último, chegamos a um ín-
comendações aqui preconizadas não são propria- dice nunca visto nos últimos treze anos. Portanto, o
mente inovadoras, mas se afiguram capazes de, fato de chegarmos a um índice de desemprego tão
num prazo razoável, reduzir substancialmente a pro- alarmante é uma luz vermelha que se acende na
blemática das disparidades inter-regionais no Brasil. economia brasileira no contexto atual df.. nossa so

ciedade.
Nada é mais cruel para um homem de bem do

que se deparar com as portas do emprego fechadas.
Nada é mais humilhante para um pai de família do
que querer tirar do suor do seu trabalho o sustento
de sua família e não conseguir uma oportunidade ou
perder a condição de empregado. Às vezes, até de
pois de anos e anos de dedicação, mas em função
da crise econômica, o trabalhador se vê desempre
gado e sem assistência.

Se compararmos a situação do Brasil com a de
países europeus, por exemplo, verificaremos que
também lá, devido à conjuntura econômica, os índi
ces de desemprego estão altos, talvez não tanto
quanto os verificados atualmente no Brasil. Naque
les países, no entanto, há responsabilidade social
por parte dos governos, que estabeleceram um se
guro-desemprego que, pelo menos, garante o míni
mo de dignidade ao desempregado.

Lamentavelmente, no Brasil não há burocracia
eficiente capaz de garantir a subsistência da sua fa
mília àquele que, de repente, perde o seu emprego
e, conseqüentemente, o rumo. Ultimamente, temos
observado casos dramáticos, em que não só o chefe
de família perde o emprego, mas também a sua
companheira, que ajudava no sustento da família. É
grande o drama do casal, do pai, da mãe, dos res
ponsáveis pela família, que, de repente, se vêem de
sempregados e sem amparo por parte da burocracia
estatal, que deveria garantir o mínimo de dignidade,
para que essas pessoas tivessem pelo menos o



o SR. SALATIEL CARVALHO - Agradeço
ao nobre Deputado Severino Cavalcanti o aparte. V.
Exa., que fala com a experiência de longa e brilhante
carreira de Deputado Estadual e agora Federal. Sem
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alento - e não apenas uma perspectiva sombria - de que caminha para o holocausto. Assiste aos seus fi~

poder sobreviver com um mínimo de dignidade en- lhos passando necessidades. É o desemprego rei-
quanto atravessam uma fase difícil até encontrarem nante, as cidades do interior ficando desabitadas,
nova oportunidade de trabalho. principalmente, as da zona rural. Em suas andanças

Sr. Presidente, a crise do desemprego talvez pelo interior de Pernambuco, visitando seus redutos
seja hoje o problema mais grave a afetar a socieda- eleitorais, V. Exa. deve ter encontrado centenas e
de brasileira. E quero trazer à Casa dados relativos centenas de casas inabitadas. Há centenas e cente-
ao Estado que tenho a honra de representar nesta nas de casas em que não há ninguém morando, De-
Câmara, o meu Estado de Pernambuco - dado~ dos putado Salatiel Carvalho, principalmente no agreste
mais alarmantes e que nos preocupam sobremanei- setentrional de Pernambuco, porque são inúmeras
ra. Ultimamente, por intermédio dos meios de comu- as famílias que partem para Recife, Petrolina, para
nicação, temos tomado conhecimento do incremento as cidades grandes em busca de trabalho e de con-
da violência, o que acontece exatamente em parale- dições de sobrevivência. Em Pernambuco, o desem-
lo com o aumento do desemprego. prego é realmente uma das grandes preocupações -

Para que V. Exa. tenha uma idéia, Sr. Presi- não digo dos Governantes, mas de todos os que têm
dente, os dados do DIEESE referentes ao mês de responsabilidade e que sofrem ao ver aquela legião
janeiro indicam que o índice de desemprego chegou de homens nos calçadões das cidades jogando ga-
a 20,1% da população economicamente ativa na re- mão, dama ou firo durante as tardes. Com o jogo,
gião metropolitana de Recife, capital do meu Estado. com aquele divertimento, o desempregado tenta es-
Ou seja, ·'fla referida região, são agora 277 mil de- quecer o sofrimento que passa ao ver a sua família
sempregados. Essas pessoas formam, eu diria, uma sem as mínimas condições, ao ver o filho impedido
verdadeira legião de desesperados, uma massa de de ir para a escola, ao não ter como comprar medi-
pessoas sem alternativa que, não tendo onde buscar camentos, porque lhe falta o principal, o emprego, o
o seu sustento, sofrem a grave humilhação do de- trabalho. Deputado Salatiel Carvalho, as autoridades
semprego. se esquecem de que estamos caminhando para o

O povo de Pernambuco, que conheço bem, é precipício, para o desespero, porque o homem que
bravo, guerreiro, batalhador, quer viver dignamente não tem trabalho procura a marginalidade. Eles não
do seu suor e de seu trabalho. O pernambucano não são responsáveis. A responsabilidade cabe à socie-
quer esmola nem assistencialismo. Essa situação dade, que é cruel e indiferente ao que se passa com
representa brutal sofrimento e inominável agressão esses homens. V. Exa., ao abordar tão importante
àqueles que querem apenas uma oportunidade de tema, interpreta o pensamento daqueles que formam
trabalho. Lamentamos profundamente que os índi- essa legião de homens desamparados, sem espe-
ces de desemprego venham crescendo. rança. Eles saem de casa com a ilusão de arrumar

Por outro lado, devemos analisar que esse pro- emprego e trazer o pão para suas crianças, mas ao re-
blema atinge a própria juventude, que não tem o tomarem trazem apenas lágrimas nos olhos porque
amadurecimento moral e a maturidade emocional nada conseguiram. Portanto, Deputado Salatiel Carva-
necessários para enfrentar os reveses da vida. Des- lho, estou solidário com o pronunciamento de V. Exa.,
sa forma, os jovens são mais vulneráveis até mesmo que, mais uma vez, marca nesta Casa a posição de al-
ao estímulo à criminalidade, à marginalidade, à contra- guém que não se enverga e está aqui para desempe-
venção e à infração,já que o desemprego e a falta do nhar um mandato, mesmo contrariando aqueles que
necessário para manter a famma levam o homem ao dominam o poder eventualmente. Temos de ter cons-
desespero, a uma situação em que não pode imaginar ciência tranqüila. Precisamos chegar EM casa e poder
o que será capaz de fazer ao ver os seus filhos cho- donnir tranqüilamente. Entretanto, isso não acontece
rando pelo pão e à mercê de graves doenças, sem quando sabemos da existência dessa legião de de-
condições de socorrer a sua própria famma. samparados, de homens sem empregos. Temos de

Ouço, com o maior interesse e apreço, o apar- nos preparar para acabar com essa sociedade cruel,
te do Deputado Severino Cavalcanti. indiferente aos sofrimento dos seus semelhantes. Pa

rabéns, Deputado Salatial Carvalho.
O Sr. Severino Cavalcanti - Nobre Deputado

Salatiel Carvalho, ao ocupar a tribuna desta Casa, V.
Exa. aborda um dos temas mais dramáticos da so
ciedade brasileira. O povo está sentindo as agruras
do desemprego e, cada vez mais, está percebendo
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dúvida alguma, S. Exa. tem sido uma das grandes semprego, mas o programa errou o seu alvo. Ele
revelações desta Casa. está indo para onde há menos desemprego.

O nobre Deputado é um homem sensível, que Para exemplificar, faço uma comparação entre
batalha para solucionar a questão do desemprego, o Estado de Pernambuco e outros. Enquanto o de-
incentivando a micro e pequena empresa. Há muitos semprego na região metropolitana do Recife é da or-
anos, desde quando Deputado Estadual, V. Exa. dem de 20,01%, Pernambuco recebeu apenas
tem sido um batalhador para que se quebrem as 3,08% dos recursos do Proger. No Rio Grande do
amarras que impedem o avanço da microempresa. Sul, Estado, graças a Deus, mais felizardo no que

V. Exa. tem sido o grande incentivador do sur- concerne a essa questão, o desemprego foi de ape-
gimento de novas leis que facilitem a criação e a so- nas 13,5%. No entanto, recebeu 23,23% dos recur-
brevivência das micro e pequenas empresas e co- sos do Proger, sete vezes mais do que Pernambuco.
nhece o milagre italiano. Esteve na Itália e viu a im- Essa é uma grave distorção.
portância do fortalecimento das micro empresas O Governo cria um programa, mas ele sai to-
para o soerguimento e para o crescimento econômi- talmente distorcido. O Sr. Secretário de Trabalho
co de um país. Podemos também citar o exemplo de ainda diz que o objetivo do Proger, nunca foi o de
Portugal, onde 92% das empresas são exatamente distribuir dinheiro de acordo com a taxa de desem-
micro ou pequenas empresas. prego. Ora, que afirmação mais imbecil. E diz mais

O estatuto das micro empresas está engaveta- ainda esse cidadão, que não tem a menor sensibili-
do. As ações do Governo foram tímidas no sentido dade e não sabe, talvez nunca ficou desempregado,
de incentivá-Ias. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- porque acho que se ele tivesse ficado algum dia na
tados, há muitas pessoas desempregadas, mas com sua vida não diria tamanha mediocridade, que o pro-
expectativa de conseguir empregos. Imagine V. Exa. grama foi feito para gerar empregos e não para com-
alguém na faixa dos seus 40 anos, já com mais de bater o desemprego. A visão do Governo é sempre
10, 12, 15 anos de trabalho, de repente ser ceifado contemplar o empresário ao invés de combater efeti-
pela crise do desemprego. Qual é a alternativa se, vamente o desemprego.
além de tudo, ainda existe a discriminação da idade? O Sr. Severino Cavalcanti - Nobre Deputado
Quantas pessoas de meia-idade, na faixa de 35 a Salatiel Carvalho, permite-me V. Exa um aparte?
50 anos, estão penando? É este o drama que ouvi- O SR. SALATIEL CARVALHO - Ouço com
mos quotidianamente. Os milhares de brasileiros de prazer V. Exa.
meia-idade são fortemente discriminados pelo mer- O Sr. Severino Cavalcanti - Peço-Ihe descul-
cado de trabalho, porque as empresas acham que pas pela interrupção. Os dados que V. Exa. apre-
eles não têm o mesmo nível de produtividade dos jo- sentou demonstram a insensibilidade do Governo,
vens. Sabemos que essas pessoas possuem inteli- que, quando cria um programa como esse, deveria
gência e maturidade profissional para assumir qual- buscar facilidades para as micro e pequenas empre-
quer responsabilidade, por isso merecem ter empre- sas. Ou seja, para aqueles que têm, nas ações do
go para sobreviver. Governo, alguma esperança, alguma expectativa. As

Meu caro Deputado Severino Cavalcanti, a saí- regiões menos favorecidas, as que mais precisam
da para o desemprego será o incentivo à microem- do apoio governamental, são massacradas e aban-
presa. Poderíamos criar milhares e milhares delas donadas. Não há a menor sensibilidade. Os tecno-
neste País, se houvesse um trabalho efetivo do Go- cratas de Brasília são verdadeiros assassinos. Eles
verno. deveriam sofrer o mesmo que os miseráveis. É mui-

Os programas que o Governo cria para comba- to bom estarmos aqui sentindo o frescor do ar condi-
ter o desemprego, além de tímidos, sofrem de gra- cionado, sentados nas cadeiras fofas dos gabinetes,
ves distorções. Devemos, contudo, fazer justiça ao mas ir até a região onde apenas 2% do Proer foram
PROGER - Programa de Geração de Emprego e aplicados ninguém quer. Deputado Salatiel Carva-
Renda, que surgiu devido à forte pressão do meio lho, isso é desatino, falta dê orientação e pulso do
sindical. O nobre Deputado Chico Vigilante, que é do Governo que não se preocupa com os problemas
meio sindical, sabe disso. dos que precisam do seu apoio. Nada justifica o que

Meu caro Deputado Chico Vigilante, V. Exa., as micro e pequenas empresas estão passando. O
que é especialista nessa matéria também, sabe que Governo está devendo. O Governo nos enganou,
o Proger padece de graves distorções. Seus recur- quando disse que iria dar participação aos micro e
sos deveriam ir exatamente para onde há mais de- pequenos empresários no Conselho Deliberativo do



O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) 

Apresentação de proposições
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Sebrae. Criaram, sim, novos participantes já direcio- Os Senhores Deputados que tenham proposi-
nados. No entanto, para os micro e pequenos em- ções a apresentar poderão fazê-Io.
presários criaram um leque em que o Governo indica APRESENTAMPROPOSIÇÕES OS SENHORES:
quem quiser. O Sebrae deveria estar sendo dirigido
pelos micro e pequeno empresários, e não por esses CORIOLANO SALES - Indicação ao Ministério
grandes empresários que não têm a menor sensibili- da Agricultura e do Abastecimento de inclusão no
dade e fazem desse órgão apenas um recanto para Pronaf dos Municípios de Vitória da Conquista, Cân-
desenvolver suas vaidades pessoais. Parabéns, De- dido Sales, Anagé, Belo Campo, Tremedal, Barra do
putado Salatiel Carvalho. Choça, Condeúba, Jacaraci, Mortugaba e outros,

Estado da Bahia.
O SR. SALATIEL CARVALHO - Agradeço a

V. Exa., Deputado Severino Cavalcanti. PAULO LIMA - Projeto de lei que isenta de
Sr. Presidente, quero caminhar para o fecha- contribuição previdenciária o servidor público e o se-

mento do meu discurso, dizendo que basta. Não dá gurado do Regime Geral de Previdência Social que
mais para sobreviver no Brasil com tamanhos índi- permanecer em atividade, após cumprir as exigên-
ces de desemprego. Como dizia no início do meu cias para aposentadoria.
pronunciamento, há treze anos não se alcançava DALILA FIGUEIREDO - IndiGação ao Ministério
uma taxa de desemprego como a atingida agora no dos Transportes da continuidade da concessão de
mês de janeiro. Isso é um dado alarmante. Não é passe livre aos idosos maiores de 65 anos, usuários
possível que os ouvidos do Governo continuem in- dos serviços da Ferrovias Paulistas S.A. - FEPASA.
sensíveis a um clamor tão grande. Fico ainda mais NEIF JABUR -Indicação ao Ministério do Tra-
preocupado porque, quando da revelação do índice balho de instalação de Subdelegacia Regional do ór-
de desemprego em janeiro, houve uma certa mobili- gão na cidade de Passos, Estado de Minas Gerais.
zação no Governo. Mas das reuniões ministeriais COLBERT MARTINS - Projeto de lei comple-
que aconteceram, não vimos sair nenhuma medida mentar que dispõe sobre a utilização dos recursos
concreta dirigida especificamente para o combate à do PIS/PASEP para amortização de dívidas e reem-
miséria e ao desemprego. Houve apenas uma rea- bolso de despesas de tratamento médico.
valiação dos programas em andamento - como já ELIAS MURAD _ Projeto de lei que determina
mostramos aqui -, alguns deles distorcidos. que os projetos de fundações de edifícios com mais de

Tememos pelo futuro do Brasil, porque este três pavimentos se baseiem em laudo geotécnico, pre-
País, que já tem a maior taxa de iniqüidade social e viamente elaborado por profissional habilitado.
o pior perfil de distribuição de renda, tem agora as LUIZ MÁXIMO _ Projeto de lei que altera a re-
mais altas taxas de desemprego. Esse, repito, é um
dado alarmante. dação do art. 97 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 -

Código Penal. \
O Congresso Nacional tem uma grande res-

ponsabilidade. Apesar de estarmos em ano eleitoral',' VIC PIRES FRANCO - Projeto de lei que dis-
não podemos descuidar dessa questão, que é da põe sobre a criação da Zona Franca de Santarém,
maior gravidade. O Congresso deve não só denun- Estado do Pará.
ciar, mas fiscalizar e cobrar medidas efetivas, por- JOÃO PAULO - Projeto de lei que dá nova re-
que grande parte da sociedade está sendo atingida. dação ao art. 13 da Lei nº 6.194, de 1974, que dis-

Para exemplificar, só na área metropolitana do põe sobre seguro obrigatório de danos pessoais
Recife, 277 mil trabalhadores perderam seu posto de causados por veículos automotores de via terrestre,
trabalho; afora os que estão na economia informal, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.
os que estão no subemprego e na miséria absoluta - Projeto de lei que altera regras sobre distribui-
o que envergonha este País e a todos nós, faz-nos ção de lugares nas eleições proporcionais, dando
tremer e temer pelo nosso futuro. nova redação ao § 2º do art. 109 da Lei nº 4.737, de

Por isso, faço essa denúncia e apelo ao Gover- 1965 - Código Eleitoral.
no para que seja sensível. Projeto de lei que proíbe os Municípios envolvi-

Era o que tinha a dizer. dos na emissão irregular de Precatórios de renego-
VI - ORDEM DO DIA ciarem seus títulos públicos junto à União Federal.

PAULO BAUER - Projeto de lei que permite a
tolerância de 10% (dez por cento) na pesagem de
carga em veículos de transporte.



INDICAÇÃO Nº 1.204198

Ao Excelentíssimo Doutor Arlindo Porto

DO. Ministro da Agricultura

Objeto:

Incluir no Pronaf os Municípios baianos indicados
abaixo, castigados pelà seca (Vitória da Conquista,
Cândido Sales, Anagé, Belo Campo, Tremedal, Barra
do Choça, Condeúba, Jacaraci, Mortugaba e outros).

Justificação

As secas sucessivas que marcaram a região
do sudoeste da Bahia deixaram rastros de destrui
çãocom perdas irreparáveis na agropecuária.

Essa situação agravou-se agora com a repeti
ção do "EI NUlO" que, mais uma vez, frustrou a pro
missora safra de café do Planalto de Conquista, com
perda atual de mais de 50% (cinqüenta por cento),
acarretando prejuízos inestimáveis na economia do
sudoeste da Bahia, frustrando o trabalho de milhares
de trabalhadores braçais,·que vivem exclusivamente
da venda da sua força de trabalho, de emprego e de
renda na região sudoeste em decorrência das secas
que vêm repetindo-se, ano após ano, empobrecen
do as populações de forma assustadora, com perda
de suas lavouras de subsistência, redução do poten
cial hídrico potável, diminuição do rebanho bovino e
caprino, o que aumenta, sobremodo, as dificuldades
dos agricultores, pecuaristas e trabalhadores.
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Projeto de lei que reduz a alíquota do Imposto NILSON GIBSON - Indicação ao Poder Execu-
sobre Produtos Industrializados - IPI, incidente 50- tivo de apresentação de proposição visando ao reco-
bre objetos de cristal que especifica. nhecimento da cidade do Recife como Monumento

CUNHA BUENO - Requerimento de informa- Histórico Nacional.
ções ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hí.. Requerimento ao Presidente da Câmara dos
dricos e Amazônia Legal sobre as exportações brasi- Deputados de convocação do Sr. Ministro das Co-
leiras de madeira. municações, Sérgio Motta, para esclarecimentos so-

MARIA ELVIRA - Projeto de lei que dispõe so- bre liberação, pelo Presidente Fernando Henrique
bre o exercício da profissão de Decorador e dá ou.. Cardoso, de verbas da Caixa Econômica Federal
tras providências. para Deputados.

INÁCIO ARRUDA - Indicação ao Ministério da DOMINGOS LEONELLI - Indicação ao Ministé-
Educação e do Desporto de determinação de ação rio da Marinha de adoção de medidas concernentes a
emergencial de apoio à Casa da Esperança, Estado desabamento em terreno de propriedade daquele ór-
do Ceará. gão, no Bairro da Barra, Salvador, Estado da Bahia.

Indicação ao Ministério da Previdência e Assis- ALEXANDRE CARDOSO - Requerimento ao
tência Social de determinação de ação emergencial Presidente da Câmara dos Deputados para abertura
de apoio à Casa da Esperança; Estado do Ceará. de sindicância destinada a identificar as emendas in-

SERAFIM VENZON - Projeto de lei que dispõe dividuais ao Orçamento da União, atendidas pelo
sobre a emissão de nota fiscal de serviços prestados Poder Executivo dura.nte as votações das reformas
por hospitais conveniados ou contratados pelo Siste- administrativa e previdenciária nos trinta dias que
ma Único de Saúde. antecederam tanto a votação da matéria principal

Projeto de lei que determina a divulgação de quanto das acessórias.
resultados financeiros de sorteios, vendas, promoções
ou prestações de serviços por telefone nos programas
de rádio e televisão e dá outras providências.

Projeto de lei que altera o art. 4º da Lei nº
4.324, de 1964, que institui o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais de Odontologia e dá outras
providências.

SAULO QUEIROZ - Projeto de lei que dispõe
sobre renegociação de dívidas originárias do crédito
rural de que trata o art. 13 da Lei nº 7.827, de 1989,
e dá outras providências.

SENHORES LíDERES - Requerimento ao
Presidente da Câmara dos Deputados de urgência
para apreciação do Projeto de Lei nº 2.911, de 1997,
do Superior Tribunal de Justiça.

RAIMUNDO SANTOS - Indicação ao Poder
Executivo de envio de projeto de lei que cria Programa
de Fonnação de Comportamento Humano de Subsis
tência e Conservação Ambiental da Amazônia Legal.

ADROALDO STRECK - Indicação ao Póder
Executivo de mudança do nome do Ministério da In
dústria, do Comércio e do Turismo para Ministério da
Indústria, do Comércio, dos Serviços e dó Turismo.

HERMES PARCIANELLO - Indieação ao Poder
Executivo de liberação de recursos para a ampliação e
contratação de pessoal para a Agência de Correios e
Telégrafos do Município de GoiOerê, Estado do Paraná

Projeto de lei que altera a Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, que "institui o Código de Trân
sito Brasileiro".



"Isenta de contribuição previdenciá
ria o servidor público e o segurado do
Regime Geral de Previdência Social que
permanecer em atividade, após cumprir
as exigências para aposentadoria."

Requer o envio de Indicação ao Sr.
Or. Arlindo Porto, Ministro da Agricultura.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 113, Inciso I, parágrafo

1º, do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados,
requeiro a Vossa Excelência que seja enviado ao Se
nhor Ministro da Agricultura, Dr. Arlindo Porto, a indica
ção, anexa, reivindicando a inclusão no Pronaf dos
municípios baianos constantes da justificativa anexa,
castigados pela seca (Vitória da Conquista, Belo Cam
po, Cândido Sales, Anagé, Tremedal, Barra do Choça,
Condeúba, Jacaraci, Mortugaba e outros).

Câmara dos Deputados, 19 de março de 1998.
- Coriolano Sales, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI N!l4.287, DE 1998
(Do Sr. Paulo Lima)
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Em face dessas enormes dificuldades que se O Congresso Nacional decreta:
abatem sobre a região do sudoeste da Bahia, com Art. 1º Fica assegurada a isenção da contribui-
perda de suas lavouras básicas de sustentação ção previdenciária aos servidores públicos e aos se-
econômica e escassez de trabalho, o signatário pro- gurados do Regime Geral de Previdência Social que,
põe que sejam incluídos no Programa do PRONAF após completarem as exigências legais para usufruí-
(Programa Nacional de Assistência Familiar) os Mu- rem da aposentadoria, optarem por permanecer em
nicípios baianos de Vitória da Conquista, Barra do atividade.
Choça, Belo Campo, Cândido Sales, Tremedal, En- Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
cruzilhada, Itambé, Boa Nova, Tanhaçu, Piripá, Cor- publicação.
deiros, Condeúba, Jacaraci, Mortugaba, Presidente Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Jânio Quadros, Maetinga, Guajeru, Anagé, Caculé, Justificação
Ituaçú, Planalto, Poções, Mirante, Caetanos, Caraí-
bas, Brumado, Rio de Contas e Livramento de Nossa A presente proposição tem por objetivo garantir
Senhora. aos servidores públicos e aos segurados do Regime

Tenho em vista, portanto, a relevância e a ur- Geral de Previdência Social que já tenham comple-
gência da questão abordada por intermédio da tado tempo para aposentadoria, com proventos pro-
Mesa da Câmara dos Deputados, dirijo-me ao Se- porcionais ou integrais, e que desejarem continuar
nhor Ministro da Agricultura, Dr. Arlindo Porto, indi- em atividade, a isenção da contribuição previdenciá-
cando como absolutamente necessária a inclusão ria devida, a partir da data em que alcançarem os
dos municípios apontados no Programa Nacional de requisitos para obtê-Ia.
Assistência Familiar (Pronaf), medida essencial Pretende-se, assim, criar um mecanismo de
para minimizar os efeitos da seca e, em conseqüên- estímulo à permanência do servidor ou do emprega-
cia, das perdas materiais sofridas pelas populações do do setor público ou privado no exercício de sua
da região do sudoeste da Bahia, o que será de inteira função, ao permitir que ele continue em atividade Ii-
justiça social. vre do ônus da contribuição previdenciária. Estou

Brasília - DF, 19 de março de 1998. _ Coriolano convicto de que, com essa medida, estaremos de-
Sales, Deputado Federal. sestimulando o crescimento acentuado de requeri

mentos de aposentadorias em todas as esferas do
REQUERIMENTO Poder e setores da economia, particularmente as

(Do Sr. Deputado Coriolano Sales) concedidas com proventos proporcionais. Este fenô
meno vem se verificando de forma extremamente
preocupante e irracional, à medida que se aproxima
a possibilidade de aprovação da Reforma da Previdên
cia, na forma do substitutivo oferecido pelo Senado Fe
deral. Observa-se que, diante da virtual mudança das
regras previdenciárias e da conseqüência expectativa de
perdas de direitos, estamos assistindo a uma lamentável
corrida por aposentadorias precoces ou antecipadas de
professores, cientistas, técnicos, em síntese, de servido
res e especialistas altamente qualificados de importan
tes setores públicos e privados, com enormes prejuízos
para o País e à própria Previdência Social.

A isenção que estamos propondo representará
um importante estímulo pecuniário capaz de motivar
o trabalhador ainda jovem e em pleno gozo de sua
capacitação profissional a adiar a sua aposentadoria
e continuar prestando seus serviços em prol do de
senvolvimento econômico e social do País. Ao con
trário do que hoje vem ocorrendo, a renúncia fiscal
correspondente ao recolhimento da contribuição pre
videnciária será muito inferior ao pagamento da apo
sentadoria que seria devida, propidiando, assim, um
ganho para todas as partes envolvidas.



07160 Sexta-feira 20 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1998

Creio, pois, pelos entendimentos havidos entre Exmº Sr. Presidente da Mesa da Câmara dos
esta Casa e o Executivo Federal, que este projeto Deputados,
está em consonância com os interesses governa- Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
mentais, razão pela qual submeto-o à criteriosa ava- art. 113, inciso I, e § 12 , do Regimento Interno da
Iiação de meus Pares. Câmara dos Deputados, seja encaminhado ao Po-

Sala das Sessões, 19 de março de 1998. - der Executivo.a Indicação em anexo, sugerindo que
Paulo Lima, Deputado Federal- PFUSP. a FEPASA - Ferrovias Paulista S/A, volte a conce-

INDICAÇÃO NR 1.205, DE 1998 der gratuidade aos idosos com mais de 65 anos de
(Da srª Dalila Figueiredo) idade, usuários de suas linhas.

Sala das Sessões, 18 de março de 1998. -
Sugere ao Ministério dos Transpor- Deputada Dalila Figueiredo.

tes a continuidade da concessão de pas- INDICAÇÃO Nº 1.206, DE 1998
se livre aos idosos com mais de 65 anos
de idade, usuários dos serviços da FEPASA (Do Sr. Neif Jabur)
- Ferrovias Paulista S/A. Sugere a instalação de uma Subde-

Exmº Sr. Ministro de Estado dos Transportes, legacia Regional do Ministério do Traba-
Por intermédio do Ofício Circular nº 002, data- lho na cidade de Passos - MG.

do de 18 de fevereiro de 1998, o Presidente da Câ- Excelentíssimo Senhor Ministro do Trabalho,
mara Municipal de Bastos - SP, nos remete o Re- Com fundamento no art. 113, inciso I, do Regi-
querimento nº 029, de 13 de fevereiro deste mesmo. mento Interno da Câmara dos Deputados, dirigimo-
ano, por meio do qual denuncia o fato de que a nos aV. Exªparaexpore,aofinal,sugeriroquesesegue:
FEPASA - Ferrovias Paulista S/A, agora sob ad- A. cidade de Passos, localizada no Sul de Mi-
minitração federal não mais estaria concedendo pas- nas Gerais, possui 94.323 habitantes, de conformi-
se gratuito aos idosos maiores de 65 anos, usuários dade com a Portaria n2 51, de 14 de janeiro de 1998,
de seus serviços, como soía ocorrer quando sob a que divulgo, por município, o valor do PAB - Piso de
responsabilidade do Estado de São Paulo. Atenção Básica - cuja publicação está no Diário

Trata-se, na verdade - uma vez confirmada essa Oficial de 19 de janeiro de 1998.
denúncia - de uma atnude injustifICável da Ferrovia, ain- Essa progressista cidade é, hoje, um centro
da mais num momento em que se generalizam, no País polarizador das suas circunvizinhas. Possui duas
inteiro e em todos os campos, as ações de proteção aos grandes empregadoras que são a Usina Açucareira
idosos, mormente os de precária snuação econômica. Passos S.A. e a Usina Açucareira Rio Grande. Conta,

Daí porque, Senhor Ministro, julgo tratar-se de também, com inúmeras empresas (médias, pequenas e
ação indigna e de todo condenável essa de se cortar microempresas), geradoras de grande número de em-
os já reduzidos privilégios concedido aos idosos, ra- pregos e de considerável renda ao município. Abrange,
zão pela qual sugiro respeitosamente, mas não sem ainda, uma vasta área rural com propriedades produti-
energia, que se digne Vossa Excelência em fazer in- vas e igualmente empregadoras. A agência do Ministé-
gerências junto àquela ferrovia para que se reverta a rio do Trabalho, ali instalada, é insuficiente para atender
situação tão logo quanto possível. à demanda regional e a Subdelegacia Regional do Mi-

Para inteiro conhecimento de Vossa Excelência, Aistério do Trabalho mais próxima está localizada em
junto a esta indicação requerimento da edilidade de Poços de Caldas, que fica a 250km de distância.
Bastos, Estado de São Paulo, com as denúncias que a Isto posto, vimos sugerir a instalação de uma
justificarem com as quais me solidarizo inteiramente. Subdelegacia Regional do Ministério do Trabalho, na

Sala das Sessões, 18 de março de 1998. - cidade de Passos, para atender às precitadas e pre-
Deputada Dalila Figueiredo. mentes necessidades regionais.

REQUERIMENTO Sala das Sessões, 19 de março de 1998. -
(Da srª Dalila Figueiredo) Deputado Neif Jabur.

Requeiro envio de indicação ao REQUERIMENTO
Governo Federal sugerindo a continuidade (Do Sr. Neif Jabur)
da concessão de passe livre aos idosos Requer o envio de Indicação ao Po-
com mais de 65 anos de idade, usuários der Executivo, relativa à instalação de
dos serviços da FEPASA - Ferrovias uma Subdelegacia Regional do Ministério
Paulista S/A. do Trabalho na cidade de Passos - MG.
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Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex!!, nos termos do art. 113, inci

so I, e § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, que seja encaminhada ao Poder Execu
tivo a Indicação anexa, via da qual sugerimos a ins
talação de uma Subdelegacia Regional do Ministério
do Trabalho na cidade de Passos - Minas Gerais.

Sala das Sessões, 19 de março de 1998. - De
putado Neif Jabur.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N!! 223/98, DE 1997

(Do Sr. Colbert Martins)

Dispõe sobre a utilização dos recur
sos do PIS/PASEP para amortização de
dívidas e reembolso de despesas de tra
tamento médico.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O titular de conta do PISIPASEP fica auto

rizado a receber o respectivo saldo para utilizá-lo, ex
clusivamente, em pagamento de débitos fiscais, amor
tização ou quitação de financiamento de aquisição de
casa própria no âmbito do Sistema Financeiro da Habi
tação e do Sistema Brasileiro de Poupança e Emprés
timo, e de despesas com tratamento de saúde.

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará as
condições de retirada e recebimento do saldo no
prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação
desta lei.

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

Art. Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O presente projeto de lei complementar tem
por finalidade ajudar um grande contingente de
trabalhadores e servidores públicos brasileiros, ao
contribuir para evitar a inadimplência dessas pes
soas junto aos fiscos federal, estadual e municipal,
junto ao Sistema Financeiro da Habitação, e para
auxiliar nas despesas de tratamento de saúde. O
meio para atingir esta finalidade é a liberação dos
saldos dos depósitos do PIS/PASEP, os quais, pela
atual legislação e regulamentação específicas têm
uso muito restrito.

No momento em que o governo baixa um pa
cote fiscal com aumento dos juros praticados pelo
mercado, e adota medidas restritivas como vedação
de aumento salarial para os servidores públicos e pro
move o aumento de certos preços ou tarifas, a aprova
ção do presente projeto de lei seria de grande importân
cia para o alívio da situação de grande contingente de
pessoas, portanto, de amplo alcance social.

Sala das Sessões, 19 de março de 1998. 
Deputado Colbert Martins.

PROJETO DE LEI N!! 4.288, DE 1998
(Do Sr. Elias Murad)

Determina que os projetos de funda
ções de edifícios com mais de três pavi
mentos se baseiem em laudo geotécnico,
previamente elaborado por profissional
habilitado.

O Congresso Nacional de....,ata:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a obrigatoriedade

de os projetos de fundações de edifícios com mais
de três pavimentos se basearem em laudo geotécni
co previamente elaborado por profissional habilitado.

Art. 2º A implantação de edifícios com mais de
três pavimentos dependerá da apresentação de lau
do geotécnico, previamente elaborado por profissio
nal habilitado.

§ 1º Considera-se profissional habilitado, para
efeito desta lei:

I - o geólogo ou engenheiro, devidamente re
gistrado no Conselho Regional de Engenharia, Ar
quitetura e Agronomia - CREA, cujo curso de forma
ção contenha, como exigência curricular, disciplinas
relacionadas com as áreas de geotecnia, geologia
aplicada à engenharia, mecânica de solo ou enge
nharia de fundações.

11 - o geólogo ou engenheiro que comprove o
atendimento a curso de extensão universitária, com
duração não inferior a um semestre letivo, ou carga
horária equivalente, em disciplina dentre as referidas
no inciso I, ministrado por entidade universitária e
devidamente reconhecido.

§ 2º O laudo a que se refere o caput deste artigo:
I - deverá basear-se em análises, ensaios e

estudos de resistência, estabilidade e mecânica de
solo ou rocha;

11 - fica sujeito à "Anotação de Responsabilida
de Técnica", nos termos da Lei n.º 6.946, de 7 de
dezembro de 1977.

Art. 3º Excepcionalmente, com base em estu
dos já existentes sobre áreas que envolvam o local
da construção, a exigência do art. 2º desta lei pode
rá ser estendida pelo CREA a edifícios com menos
de três pavimentos, ou dispensada, em se tratando
de edifícios com menOR de seis pavimentos.

. Art. 4º Esta lei entra em vigor no prazo de cen-
to e oitenta dias, a partir da data de sua publicação.

Justificação

A recorrência de sinistros envolvendo desaba
mentos, aluição ou inclinação de edifícios deixa clara
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a necessidade de estudos sistemáticos de geotecnia "Art. 97. Se o agente for inimputável (art. 26), o
que garantam a edificação de estruturas de porte. juiz determinará sua internação ou sujeição a trata-

Muitas construções são realizadas com funda- mento ambulatorial. A internação será obrigatória
ções inadequadas ou insuficientes, devido à ausên- quando o tratamento e a periculosidade do agente
cia de estudos de geotecnia, mecânica de solo, me- assim o exigirem."
cânica de rochas ou de engenharia de fundações ou Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
à preocupação de ordem econômica. Ao primeiro publicação.
caso, a presente proposição traz remédio; no segun- Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
do caso, é mister que as administrações locais e os J fI' -
Conselhos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia us I Icaçao
exerçam mais plenamente sua função fiscalizatória. A sanção penal é constituída de duas espé-

A sociedade brasileira dispõe de profissionais cies: as penas e as medidas de segurança.
especializados na área de Geotecnia, quais sejam As penas, por seu caráter retributivo-preventi-
os geólogos, engenheiros geólogos e engenheiros vo, são aplicadas aos chamados imputáveis: o agen-
de minas e outras especialidades de engenheiros que te mentalmente são e desenvolvido, capaz de enten-
tenham cursado a cadeira formal ou cursos de exten- der o caráter ilícito do fato e de determinar-se de
são universitária de Geotecnia ou de Geologia Aplica- acordo com esse entendimento.
da à Engenharia, Mecânica de Solos ou Engenharia As medidas de segurança aplicam-se aos me-
de Fundações, ministrados por Universidades, Escolas nores e aos que, por doença mental ou desenvolvi-
de Geologia ou Instituições Tecnológicas. mento mental incompleto ou retardado são inteira-

Excluindo, como regra geral, os edifícios de até mente incapazes de entender a ilicitude do fato ou
três pavimentos ou aqueles com menos de seis pavi- de determinar-se de acordo com ese entendimento
mentos a serem construídos em terrenos sabida- (art. 26 do Código Penal). Foi adotada a teoria bio-
mente estáveis, ou incluindo a todos em caso de ter- psicológica da inimputabilidade.
renos reconhecidamente instáveis, a critério dos A medida de segurança não tem natureza de
Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e retribuição nem se baseia na culpabilidade do agen-
Agronomia, a lei, de um lado, busca manter desburo- te, ela "possui natureza essencialmente preventiva,
cratizada a outorga de alvarás para as construções no sentido de evitar que um sujeito que praticou um
de edifícios menores, empreendidas em pequenas crime e se mostra perigoso venha a cometer novas
cidades ou em áreas periféricas das grandes cida- infrações penais" (in Damásio E. de Jesus, Código
des e, de outro, garantir o concurso de fiscalização Penal Anotado, 4ª ed., 1994, Ed. Saraiva).
sempre que se faça necessária. Medidas cautelares e preventivas foram aplica-

o prazo para a entrada em vigor é suficiente das aos loucos e aos menores desde o antigo direi-
para que a sociedade se adapte às novas exigências to. No direito romano, os infantes (menores de 7
e se prepare para a realização de análises e ensaios anos) eram incapazes de delito (Digesto 9.2.5., §
e preparação de normas e critérios. 2º), os impúberes (menores de 7 a 12 ou 14 anos)

Estamos certos que o acolhimento da presente não podiam cometer crimes públicos. Estes últimos
iniciativa por parte dos nobres Parlamentares há de ficavam submetidos à verberatio, que era uma ad-
banir do noticiário e dos anais de nossa engenharia moestação. No direito romano clássico, o louco (fu-
os repetidos casos de desabamento, aluição e incli- riosus) era equiparado ao infante (infans), sendo-
nação de edifícios em nosso País. lhe aplicadas medidas cautelares de polícia ad se-

Sala das Sessões, 19 de março de 1998. - curitatem proximorum, era, ainda, encarcerado, se
Deputado Elias Murad. os seus parentes não pudessem contê-Io (in Heleno

PROJETO DE LEI Nº 4.289, DE 1998 Cláudi~ Fragoso, Lições de Direito Penal, Ed. Foren-

(O S L · M·· ) se, 10- ed.).
o r. UIZ axlmo C f d 19 4 • .om a re orma e 8, atraves da Lei nº

Ahera a redação do artigo 97, do De- 7.209, o Código Penal abandonou o sistema do du-
creto-Lei n.!! 2.848, de 7 de dezembro de pio binário, introduzindo em nosso ordenamento jurí-
1940, Código Penal. dico-penal o sistema vicariante ou unitário: aos im-

O Congresso Nacional decreta: putáveis, a pena; aos semi-imputáveis, ou a pena
Art. 1º O artigo 97 do Decreto-Lei n.º 2.848, de reduzida ou a medida de segurança.

7 de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vi- Nos termos do artigo 97, em sendo a agente
gorar com a seguinte redação: inimputável, o juiz determinará a sua internação em
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hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à de Jesus, ela "possui natureza essencialmente pre-
falta, em outro estabelecimento adequado. ventiva, no sentido de evitar que um sujeito que pra-

Ocorre, todavia, que este artigo 97, in fine, ticou um crime e se mostra perigoso venha a come-
reza que se o fato praticado pelo inimputável for pu- ter novas infrações penais· (Código Penal Anotado,
nível com detenção, o juiz poderá submetê-Io a tra- 3ª ed., Saraiva, 1993, p. 243).
tamento ambulatorial. De acordo com a legislação penal em vigor, se

Aqui o legislador penal vincula a aplicação da o agente for inimputável, é obrigatória a imposição
medida à modalidade de pena privativa de liberdade de medida de segurança. Entretanto, em se tratando
prevista para o fato delituoso. Ora, a periculosidade de condenado semi-imputável, poderá a pena priva-
do agente não pode estar interligada à prática de de- tiva de liberdade ser substituída pela referida medi-
terminada infração: ou o agente é perigoso, e pode da, se ele necessitar de especial tratamento curati-
cometer infrações mais sérias, ou não o é. Não é vo. Adotou-se o sistema vicariante. Não se aplica
porque ele cometeu um crime punido com detenção medida de segurança para o imputável.
que vai deixar de ser menos ou mais perigoso. Pela atual legislação, duas são as espécies de

A aplicação da medida de segurança deve estar medidas de segurança: internação em hospital de
sempre ligada à periculosidade do agente, em concreto, e custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em ou-
não ao tipo delituoso punível com detenção ou reclusão. tro estabelecimento adequado, ~ sujeição a trata-

Que é a periculosidade, senão "a potência, a mento ambulatorial (art. 96 do Código Penal). A in-
capacidade, a aptidão ou a idoneidade que um ho- temação será obrigatória, se o crime praticado for
mem tem para converter-se em causa de ações da- punível com pena de reclusão, e facultativa, se puní-
nosas" (Soler, Exposición y crítica dei estado peli- vel com pena de detenção (art. 97 do Código Penal).
groso, citado por Damásio E. de Jesus, Direito Pe-

Todavia, essa não parece ser a melhor solução,
nal, Ed. Saraiva, 10ª ed., p. 469). . . I ' . d ed"d d •

Do mesmo modo que ele praticou um crime poiS vlncu a a especle e m I a e segurança a rno-
menos grave, poderá praticá-lo mais grave, pois não dalidade de pena privativa de liberdade prevista para o
está na sua capacidade volitiva o saber escolhê-Io, fato delituoso, como se a periculosidade do agente
se estivesse, se ele fosse capaz de querer e enten- sempre estivesse intenigada à prática de determinada
der, não se trataria mais de inimputável. infração. Em se tratando de inimputável, desprovido de

Deste modo, a modalidade de medida de segu- capacidade volitiva, deve ser afastado qualquer juízo
rança a ser aplicada não pode ficar adstrita à espé- de culpabilidade, voltado para o passado, para se pen-
cie de pena privativa de liberdade do crime corres- sar no efetivo perigo que ele oferece e qual a medida
pondente; é isto aliás, que nos alertam, em bem fun- curativa mais apropriada, segundo critérios médicos.
damentado estudo publicado no Boletim IBCCRIM nº A lei penal protege bens essenciais ao convívio
58, de setembro de 1997, os doutos procuradores social, estipulando sanções para os que a transgri-
de justiça em São Paulo Jaques de Camargo Pen- demo Entretanto, a prevenção geral, pela ameaça da
teado e Oswaldo Henrique Duek Marques. pena, é inócua em relação aos inimputáveis, por não

A redação que propomos ao artigo 97 do Códi- possuírem capacidade de entendimento ou de deter-
go Penal, caput, vem adequar, de certa forma, estas minação. Não é outro o pensamento de E. Gimbemat
ponderações à realidade fática. Ordeig, para quem, "desde o ponto de vista da manu-

Pelo exposto, conto com a aprovação dos i1us- tenção da ordem social, proceder com uma pena
tres pares para essa nossa proposta. frente aos enfermos mentais ou aos menores é into-

Sala das Sessões, 19 de março de 1998. - lerável e abusivo, porque é também desnecessário"
Deputado Luiz Máximo. (citado por Juan Canos Carbonell Mateu, in Imputa-

NOVA PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE bilidade e Motivação na Doutrina Penal Espanhola,
MEDIDA DE SEGURANÇA PARA OS INIMPUTÁVEIS publicado em Ciência e Política Criminal em Honra

de Heleno Fragoso, Forense, Rio de Janeiro, 1992,
(Jaques de Camargo Penteado e Oswaldo p. 357). Por isso, a escolha da espécie de medida de

Henrique Duek Marques) segurança não pode alicerçar-se na modalidade da
Embora tenha como pressuposto a prática de pena privativa de liberdade, correspondente ao pre-

fato previsto como crime, em decorrência do princí- ceito violado. A intemação, por via de conseqüência,
pio da reserva legal, a medida de I:Kgurança não só deveria permanecer obrigatória quando o trata-
constitui retribuição, nem se fundamenta na culpabi- mento a ser ministrado ao inimputável e sua pericu-
Iidade do agente. Consoante Damásio Evangelista !osidade real assim o exigissem, ainda que o crime
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fosse punível com pena de reclusão. Sobre o assun- PROJETO DE LEI N.!! 4.290, DE 1998
to, é oportuno lembrar que "a solução normativa (Do Sr. Vic Pires Franco)
quanto à possibilidade de tratamento ambulatorial Dispõe sobre a criação da Zona
redundou tímida, porquanto se encerra nas hipóte- Franca de Santarém, no Pará.
ses a que seria cominada a pena de detenção, o que O Congresso Nacional decreta:
significa, em muitos casos o recurso à imposição de Art. 1º Fica criada a Zona Franca de Santarém,
tratamento manicomial desnecessário e, portanto, ne- no Pará, com a finalidade de promover o seu desen-
fasto" (Miguel Reale Júnior, René Ariel Dotti, Ricardo volvimento econômico e social e fomentar o cresci-
Antunes Andreucci e Sergio M. de Moraes Pitombo mento das regiões vizinhas.
in Penas e Medidas de Segurança no Novo Código, Parágrafo único. O regime fiscal especial insti-
2!!ed., Rio, Forense, 1987, p. 291). tuído por esta lei aplica-se, exclusivamente, à zona

Arrima-se o Código vigente na teoria biopsicológi- franca a que se refere o caput deste artigo.
ca da inimputabilidade, ao disciplinar, em seu artigo 26, Art. 2º O Poder Executivo fará demarcar, na
caput, ser "isento de pena o agente que, por doença microregião compreendida na área de influência da-
mental ou desenvoMmento mental incompleto ou retar- quele município, uma área contínua com superfície
dado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramen- de 20Km2, com sede no perímetro urbano na cidade
te incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de de- de Santarém.
terminar-se de acordo com esse entendimento". A Art. 3º As mercadorias estrangeiras ou nacionais
doença mental constitui, segundo Damásio Evangelista enviadas à zona franca serão, obrigatoriamente, desti-
de Jesus, "um dos pressupostos biológicos da inimpu- nadas às empresas autorizadas a operar nessa área.
tabilidade. Dentre outras, a expressão abrange as psico- Art. 4º A entrada de mercadorias estrangeiras
ses (orgânicas, tóxicas e funcionais, como paralisia geral na zona franca far-se-á com a suspensão do Im-
progressiva, demência senil, sífilis cerebral, arterioscle- posto de Importação e do Imposto sobre Produtos
rose cerebral, psicose traumática, causadas por a1coolis- Industrializados, que será convertida em isenção
mo, psicose maníaco-depressiva, esquizofrenia, Ioucu- quando forem destinadas a:
ra, histeria, paranóia etc." (Código Penal Anotado, cit., I - consumo e vendas internas na zona
p. 95). Como se percebe, em face da diversidade franca;
dos males que podem causar a inimputabilidade, tor- " _ beneficiamento, em seu território,
na-se praticamente impossível a prescrição anteci- de pescado, pecuária, recursos minerais e
pada da espécie de medida de segurança, sem a matérias-primas de origem agrícola ou flo-
constatação da patologia, do nível de desenvolvi- restal;
mento mental do agente e do seu grau de periculosi- 111_ agropecuária e piscicultura;
dade atual. IV - instalação e operação de serviços

Conclui-se, portanto, que, para escolha da de turismo ou de qualquer natureza;
espécie de medida de segurança, internação ou V - estocagem para comercialização
tratamento ambulatorial, dois pressupostos devem no mercado externo;
estar conjugados: a necessidade do tratamento e a VI - industrialização de produtos em
periculosidade real do agente. Nessa linha de racio- seu território.
cínio, sugere-se a seguinte redação substitutiva Parágrafo único. A suspensão de impostos
para o artigo 97, caput, do Código Penal: "Se o será também convertida em isenção nos casos de
agente for inimputável (art. 26), o juiz determinará mercadorias que deixarem a zona franca como:
sua intemação ou sujeição a tratamento ambulato- a) bagagem acompanhada de viajan-
rial. A internação será obrigatória quando o trata- tes, observados os limites fixados pelo Po-
mento e a periculosidade do agente assim o exigi- der Executivo, por intermédio da Secretaria
rem". Tal orientação, sem dúvida, encontra amparo da Receita Federal.
científico e propiciará aos juízes maior discricionarieda- b) remessas postais para o restante do
de na aplicação de uma medida tendente a proteger País, nas condições fixadas pelo Decreto-
ao mesmo tempo a sociedade e o próprio inimputável. Lei n.!1 1.804, de 3 de setembro de 1980,

modificado pela Lei n.; 8.383, de 30 de de
zembro de 1991.

Art. 5º As importações de mercadorias destina
das à zona franca estarão sujeitas aos procedimen-
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tos normais de importação, previamente ao desem- Art. 10. O Banco Central do Brasil normatizará
baraço aduaneiro. os procedimentos cambiais aplicáveis às operações

Art. 6º A saída de mercadorias estrangeiras da da zona franca, visando favorecer o seu comércio
zona franca para o restante do território nacional é exterior.
considerada, para efeitos fiscais e administrativos, Art. 11. O limite global para as importações da
como importação normal. zona franca será estabelecido anualmente pelo Po-

§ 12 As mercadorias estrangeiras, que saírem da der Executivo, observados os critérios que julgar
zona franca para o restante do País, estarão sujeitas à pertinentes, no ato em que o fizer para a Zona Fran-
tributação no momento de sua internação, exceto nos ca de Manaus e demais áreas de livre comércio já
casos previstos no parágrafo único do art. 4º. existentes.

§ 2º O imposto de importação incidirá apenas admi:~~:~ ~e~~n;u~:~~~e~~:~~r~~a :;~~ I~~:~~:
sobre o valor dos componentes importados que inte- de Manaus _ SUFRAMA.
grem os produtos que estejam sendo internados, Art. 13. A Secretaria da Receita Federal exer-
aplicando-se, no caso dos produtos mencionados
no inciso VI do caput do art. 4º, para cálculo do tri- cerá a vigilância e repressão ao contrabando e ao
buto devido, a redução prevista no § 4º do art. 7º do descaminho na zona franca, sem prejuízo da compe-
Decreto-Lei n.º 288, de 28 de fevereiro de 1967, tência do Departamento de Polícia Federal.

Art. 14. O Poder Executivo assegurará os re-
com a redação dada pela Lei n.º 8.387, de 30 de de- cursos materiais e humanos necessários aos servi-
zembro de 1991. .

ços de fiscalização e controle aduaneiro da zona
..Art. 7º Os produtos nacionais ou nacionalizados, franca.

que entrarem na zona franca, estarão isentos de Im- Art. 15. As isenções e benefícios instituídos por
posto sobre Produtos Industrializados, quando destina- esta lei serão mantidos pelo prazo de vinte e cinco anos.
dos às finalidades mencionadas no caput do art. 4º. Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua

Parágrafo único. Ficam asseguradas a manu- publicação.
tenção e a utilização dos créditos do Imposto sobre Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário.
Produtos Industrializados relativos às matérias-pri- Justificação
mas, produtos intermediários e material de embala-
gem empregados na industrialização dos produtos A criação de uma zona franca está inserida na
entrados na zona franca. idéia de que é necessário o desenvolvimento de deter-

Art. 8º Estão excluídos dos benefícios fiscais minadas regiões especialmente localizadas, visando
de que tratam os artigos 4º e 7º os produtos abaixo alcançar e expandir os mesmos efeitos auferidos com
mencionados, compreendidos nos capítulos elou o exemplo vitoriosq da Zona Franca de Manaus.
nas posições indicadas na na Nomenclatura Brasilei- Com exceção dos Estados do Pará e de To-
ra de Mercadorias, aprovada pela Resolução n.º 75, ·cantins, todos os outros que compõem a Região
de 22 de abril de 1988, do Comitê Brasileiro de No- Norte já contam com áreas de livre comércio ou se-
menclatura, com alterações posteriores: melhantes. No Amazonas, além da de Manaus, exis

te a de Tabatinga. Roraima conta com áreas de livre
a) armas e munições: capítulo 93; comércio em Paracaima e Bonfim. Rondônia em Gua-
b) veículos de passageiros; posição jará-Mirim. O Amapá tem duas: uma em Macapá e ou-

8703 do capítulo 87, exceto ambulâncias, tra em Santana. O Acre, por sua vez, também conta
carros funerários, carros celulares e jipes; com outras duas: Cruzeiro do Sul e Brasiléia.

c) bebidas alcoólicas: posições 2203 e O Pará tem as mesmas necessidades de de-
2206 e 2208 (exceto 2208.10 e 2208.90.01000) senvolvimento dos demais Estados da Amazônia
do capítulo 22; brasileira. Nele as distâncias, as dificuldades no es-

d) produtos de perfumaria e de touca- coamento da produção e todos os outros fatores que
dor, preparados e preparações cosméticas; emperram o crescimento econômico são igual mon-
posições 3303 a 3307 do capítulo 33; e ta. Então, por que não se criar uma zona franca no

e) fumo e seus derivados; capítulo 24. Estado do Pará, se as suas características são as
Art. 92 O Poder Executivo regulamentará a apli- mesmas dos seus companheiros de região?

cação dos regimes aduaneiros especiais para as O município de Santarém, com uma população
mercadorias estrangeiras destinadas à zona franca, de 242.000 habitantes e uma área de 24.154 km, foi
bem como para as mercadorias dela procedentes. escolhido por sua grande influência na economia da



Justificação

A proposta que apresentamos visa suprimir de
nosso sistema eleitoral a "cláusula de barreira", insti
tuída pelo § 2º do art. 109 do Código Eleitoral. Este
dispositivo determina que apenas os partidos que te
nham atingido o quociente eleitoral em cada Estado
estão aptos a receber cadeiras. O quociente eleitoral
na maioria dos Estados é muito alto - num Estado
que elege 8 Deputados, por exemplo, o quociente
será equivalente a 12,5% dos votos válidos. Exigir
que um partido tenha este percentual de votos para
conquistar cadeiras equivale a instituir uma cláusula
de barreira em grande parte dos Estados maior que
a alemã (5%).
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região, principalmente por sua localização estratégica na cionados com o seguro obrigatório de veículos auto-
confluência do Rio Tapajós com o Rio AmazonaS. motores.

O Porto de Santarém, com condições de atra- Tal desconhecimento vem fazendo com que qua-
cagem para navios até 18.000 toneladas e com ca- drilhas especializadas, em fraudar e enganã-tas, race-
pacidade de armazenamento de 2.400 toneladas, bam das seguradoras o valor que lhe seria devido.
fica localizado entre dois grandes portos da região Se no próprio boletim de ocorrência policial so-
Amazônica (Belém e Manaus), estendendo a sua in- bre acidente de trânsito viesse peremptoriamente
fluência às cidades e localidades do médio Amazo- escrito os direitos concernentes ao seguro obrigató-
nas e dos vales dos Rios Trombetas e Tapajós. 00- rio, sem dúvida alguma as fraudes seriam coibidas e
tado de todos os equipamentos básicos que permi- à~ vítimas ou seus sucessores receberiam aquilo
tem o seu funcionamento no cenário nacional e inter- que lhes seria devido e lhes faculta a lei.
nacional, o porto também se privilegia por sua proxi- Não são feitas campanhas para esclarecimento
midade com os mercados importadores do Hemisfé- das vítimas de trânsito, quanto aos seus direitos, daí
rio Norte, o que representa uma indiscutível vanta- que a nossa proposta vem ao encontro dessas defi-
gem para a exportação de grãos produzidos na re- ciências ao obrigar que nos boletins policiais
gião do Brasil Central. venham estampados os seus direitos.

Este projeto de lei visa promover, naquele mu- A proposta é oportuna e para ela conto com o
nicípio que é porta de entrada para todo o interior no apoio dos ilustres Pares nesta Casa das Leis.
Pará, novas perspectivas de desenvolvimento eco- Sala das Sessões, 19 de março de 1998. -
nômico e social, com a atração de novos investimen- Deputado João Paulo.
tos e indústrias, dinamizando, assim, a atividade PROJETO DE LEI N2 4.292, DE 1998
econômica já existente na região de influência de (Do Sr. João Paulo)
Santarém, que inclui os municípios de Óbidos, Alen-
quer, Monte Alegre, Aveiros, Rurópolis, Placas, Prai- Altera regras sobre distribuição de
nha, Uruará, Juriti e Belterra. lugares nas eleições proporcionais, dan-

Sala de Sessões. - Deputado Vic Pires franco. do nova redação ao § 22 do art. 109 da Lei
n2 4.737, de 1965 - Código Eleitoral.

PROJETO DE LEI N2 4.291, DE 1998 O Congresso Nacional decreta:
(Do Sr. João Paulo) Art. 1º O § 2º do art. 109 da Lei n2 4.737, de 15 de

Dá nova redação ao artigo 13 da Lei julho de 1965 passa a vigorar com a seguinte redação:
n2 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que -Art. 109 ..
dispõe sobre seguro obrigatório de da- ..
nos pessoais causados por veículos au- § 22 Não é necessário obter o quociente
tomotores de via terrestre, ou por sua eleitoral para que o partido possa concorrer à
carga, a pessoas transportadas ou não. distribuição dos lugares mencionados neste

O Congresso Nacional decreta: artigo."
Art. 12 O artigo 13 da Lei n2 6.194, de 19 de de- Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de Sl'a

zembro de 1974, passa a vigorar com a seguinte reda- publicação.
ção, renumerando-se o atual artigo 13 para artigo 14:

-Art. 13. O boletim de ocorrência policial,
que versar sobre acidentes de trânsito, trará
expresso em destaque os direitos da vítima ou
seus herdeiros legais relativos ao seguro obri
gatório de automóveis.-

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

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

Justificação

Milhares de vítimas de acidentes de trânsito,
ou mesmo seus herdeiros legais, desconhecem, por
falta de informação bastante, os seus direitos rela-



Justificação

O Presente projeto de lei pretende alterar os li
mites de peso bruto total e peso bruto transmitido
por eixo de veículo à superfície das vias públicas,
passando dos atuais 5% (cinco por cento) para 10%
(dez por cento).

A legislação atual, originária de 1985, vem ge
rando inúmeras controvérsias entre as balanças
"fixa" e "móvel", Ocorre que os departamentos esta
duais de estradas de rodagens utilizam-se da balan
ça "móvel", que efetua a tomada de peso por eixo in
dividuaI. A somatória dos pesos obtidos individual
mente gera o PBT - Peso Bruto Total do veículo.

Já as pesagens efetuadas com a balança
"fixa", onde se pesa o conjunto completo de eixos,
não tem refletido a somatória do PBT pesado na ba
lança "móvel". Conforme resultados de testes reali
zados recentemente pela Federação das Empresas
de Transportes de Cargas de Santa Catarina - Fe
trancesc, apurou uma diferença em torno de 5%
(cinco por cento) entre as duas medições, razão pela
qual estamos propondo a modificação na legislação
existente.

Plenário Ulysses Guimarães, 19 de março de
1998. - Paulo Bauer, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI N2 4.295, DE 1998
(Do Sr. Paulo Bauer)

"Reduz a alíquota do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, incidente
sobre objetos de cristal que especifica."

O Congresso Nacional decreta:

PROJETO DE LEI N2 4.293, DE 1998
( Deputado João Paulo Cunha)

"Proíbe os municípios envolvidos
na emissão irregular de Precatórios, de
renegociarem seus títulos públicos junto
à União Federal."

Art. 1º Ficam os municípios comprovadamente
envolvidos com a emissão irregular de títulos públi
cos, proibidos de renegociarem seus respectivos tí
tulos em face da União Federal.

Parágrafo único. A comprovação de que trata
este artigo se refere a todos os entes municipais fo
ram relacionados no relatório final da CPI que apu
rou as irregularidades pertinentes à autorização,
emissão e negociação de títulos públicos municipais,
nos anos de 1995 e 1996.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Por este motivo, propomos alterar a re- PROJETO DE LEI N!! 4.294, DE 1998
dação do § 2º do art. 109, tornando explícito (Do Sr. Paulo Bauer)
que os partidos que não obtêm o quociente "Permite a tolerância de 10% (dez
eleitoral também podem candidatar-se às por cento) na pesagem de carga em veí-
sobras. cuias de transporte."

Brasília, 19 de março de 1998. - Deputado
João Paulo. O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 Fica permitida a tolerância máxima de
10% (dez por cento) sobre os limites de peso bruto
total e peso bruto transmitido por eixo de veículos à
superfície das vias públicas.

Art. 2º Somente poderá haver autuação, por
ocasião da pesagem do veículo nas balanças rodo
viárias, quando o veículo ultrapassar os limites fixa
dos nesta lei.

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrá
rio, especialmente a Lei nº 7.408, de 25 de novem
bro de 1985.

Justificação

A emissão irregular de títulos públicos pelos
municípios, principalmente no que se refere aos pre
catórios judiciais estarreceu o País. Por intermédio
de artifícios fraudulentos e criminosos, alguns muni
cípios encontraram um vasto campo de atuação
para burlar o texto constitucional e beneficiar uns
poucos lobistas e Prefeitos, posteriormente desmas
carados pela denominada "CPI dos Precatórios".

Com efeito, ao final do processo investigatório
restou demonstrada a prática de vários ilícitos por
parte dos municípios. Nesse sentido, permitir-se
que, as vultosas dívidas desses entes, oriundas que
são de práticas criminosas, eis que consubstancia
das em sua grande maioria na emissão irregular de
precatórios, sejam renegociadas em face da União
é, na verdade, abonar as condutas criminosas dos
Prefeitos responsáveis, com o qual não devemos
concordar.

Nesse sentido, é o presente projeto de lei que
visa restabelecer a moralidade e a legalidade, em
justas e ponderadas medidas, no trato com a coisa
pública, devendo por isso, merecer a guarida de
nossos Pares.

Câmara dos Deputados, 19 de março de 1998.
- Deputado João Paulo Cunha.
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Art. 1º Passa para 7% (sete por cento a alíquo- Senhor Presidente:
!a ?o Imposto sob.re Produtos Industrializados (IPI). Com fundamento no art. 50. § 2º. da Constituição
incidente sobre objetos de cristal de chumbo. produ- Federal. e no art. 24. inciso V e § 2l!. e art.
zidos artesanalmente, das posições 7013.21.00; 115. inciso I do Regimento Interno. solicito a
7013.31.00; 7013.91.00 e 7013.91.90m da tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializa- Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro
dos (IPI), aprovad~ pelo Decreto nº 2.092. de 10 de do Meio Ambiente. dos Recursos Hídricos e Amazô-
dezembro de 1996. nia Legal o seguinte pedido de informações:

Art. 2º Para os efeitos previstos nesta lei. conside- A diversidade e grandiosidade do nosso patri-
ram-se produção artesanal. as peças produzidas com uso mônio florestal transformou a exploração de madei-
de mão-de-obra intensiva e que formem mais de 00010 ras de lei nativas do Brasil em importante atividade
(sessenta porcento) do custo da fabricaça-o do cristal. econômica. A madeira é. de fato, um valioso produto

de exportação.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de suapublicação. Em algumas regiões brasileira, o extrativismo

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. da madeira caracteriza-se pelo emprego de técnicas
modernas. como no caso da exploração do pinho na

Justificação Mata dos Pinhais. no Sul do Brasil. Já em outras

O presente projeto de lei pretende reduzir as alí- áreas, essa atividade ainda é baseada no extrativis-
quotas do Imposto sobre Produtos Industrializados _ IPI mo predatório. que destrói e degrada.
incidente sobre objetos de cristal destinados para servi~ Essa exploração predatória já foi responsável pela
ço de mesa, cozinha, toucador. escritório. omamentação extinção de algumas madeiras nobres como o pau-bra-
de interiores e usos semelhantes, para 7% (sete por sil. o jacaranclá-da-bahia. o jequitibá. entre outros. No
cento), desde que produzidos artesanalrnente. entanto. não podemos deixar de ressaltar que a destrui-

Trata-se de um segmento industrial que, a ção de árvores não se dá somente para atender ao mer-
exemplo do moveleiros, vem sofrendo com as deci- cado de produtos florestais. como a indústria moveleira
sões do Governo Collor de Mello, que elevou as ta- das atividades consumidoras de lenha e carvão. As
xas para os atuais índices, se contudo. conseguir queimadas e as derrubadas de árvores para aformação
aumentar a arrecadação do setor, que caiu assusta- de pastos têm contribuído consideravelmente para o
doramente nos últimos anos. desmatamento de florestas brasileiras.

As dificuldades de nossa indústria cristaleira está É inegável. no entanto. que a voracidade da
centrada na forte concorrência de produtos importa- serra elétrica. bem como a conhecida valorização
dos, inclusive com benefícios fiscais da Zona Franca econômica de madeiras nobres, como o magno e a
de Manaus, fabricados em processo automatizado. virola. no mercado internacional. promovem a explora-
que tem provocado o fechamento de inúmeras fábri- ção das florestas nativas do Brasil. O alto valor atingido
cas, com a conseqüente redução da mão-de-obra uti- pelo produto no mercado externo, aliado à ausência de
Iizada. Para comprovar essa voracidade, a indústria fiscalização eficiente em áreas mais fechadas da sel-
cristaleira empregava, em junho de 1990. 2.073 va, estimulam o aproveitamento ilegal e abusivo da co-
pessoas, contra 1.134 em junho do ano passado. bertura vegetal por parte das madeireiras.

Mais do que nunca. precisamos criar novos Preocupados com a questão. gostaríamos de
postos de trabalho e preservar nossa indústria da conhecer os números relacionados com a exporta-
concorrência desleal e predatória, razão pela qual o ção brasileira de madeira bruta nos últimos cinco
presente projeto de lei, ao propor a redução do IPI. anos. Ou seja. qual o volume em metros cúbicos de
caminha nessa direção. madeira exportado pelo Brasil e qual o valor dessas

Plenário Ulysses Guimarães. 19 de março de exportações. especificando quais são os países
1998. - Paulo Bauer, Deputado Federal. compradores.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Sala das Sessões. 19 de março de 1998. -
Nl! 3.274, DE 1998 Deputado Cunha Bueno.

(Do Sr. Cunha Bueno) PROJETO DE LEI NR 4.296, DE 1998
Solicita informações sobre as exporta- (Da Sra. Maria Elvira)

ções brasileiras de madeira ao Sr. Ministro Dispõe sobre o exercício da profissão
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e de Decorador e dá outras providências.
da Amazônia Legal. O Congresso Nacional decreta:



Justificação

As atividades de decoração têm, atualmente,
atingido um alto grau de sofisticação, não apenas
sob o ponto de vista estético, mas, especialmente,
na esfera funcional e atendem às necessidades dos
tempos modernos de se viver e trabalhar em am
bientes adequados à saúde, à segurança e ao bem
estar pessoal.

"Decorar é sinônimo de um planejamento onde
o equilíbrio, harmonia e o bom senso, aliados às téc
nicas do processo exigido na execução de um projeto,
gabaritam o profissional decorador a executá-lo." (Ma
ria de Lourdes Godoy, ex-Presidente da AMIDE).

Existem, no País, sete escolas de nível superior
em decoração, sendo quatro federais, um estabeleci
mento de ensino estadual e duas particulares, o que
atesta a força da profissão e a pertinência da presença
desse profissional na equipe multiplinar da qual fazem
parte o urbanista, o paisagista e o arquiteto.

O decorador de nível superior é um especialis
ta na organização dos espaços interiores residen
ciais, comerciais, culturais e institucionais. Com base
em aspectos funcionais, estéticos e psicológicos,
procura estabelecer maiores condições de conforto
ambiental, com a adequação homem-espaço.

Decorar requer desenvoMmento da capacidade
criativa, aliada a uma eficiente habilidade operacional.
A formação específica habilita o profissional também
para a pesquisa, preservando valores e produzindo co
nhecimento que contribui, de forma efetiva, para a me
lhoria da qualidade da vida humana. Vista sob esse
aspecto, a decoração ultrapassa os limites da arte,
para ser considerada também como uma ciência
apoiada no humanismo como meio de atingir seus fins.
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Art. 1º A profissão de decoração é regulamen- que fica igualmente responsável pela respectiva mo-
tada pela presente lei. dificação.

Art. 2º Poderão exercer a profissão de decorador. Art. 6º Os direitos autorais de um projeto de de-
I - Os diplomados em cursos de nível superior coração pertencem ao profissional que o elaborou, res-

em decoração, mantidos por estabelecimentos de peitadas as determinações expressas em contrato.
ensino reconhecidos na forma da lei; Art. 7º Fica assegurado ao profissional respon-

11 - os diplomados em curso de nível superior sável por quaisquer trabalho na área de decoração o
de decoração, por escolas estrangeiras reconheci- direito ao acompanhamento de sua implantação e
das em seu país e que revalidaram seus diplomas execução, de modo ê:1 garantir a sua realização de
de acordo com a legislação em vigor; acordo com as condições, especificações e detalhes

11I - os diplomados em curso de nível superior técnicos estabelecidos.
por escolas oficiais ou reconhecidas pelo Governo Art. 8º O exercício das atividades em nível pro-
Federal e que, na data da publicação desta lei, ve- fissional, na área de decoração, por pessoa não ha-
nham exercendo as funções de decorador por, no bilitada nos termos desta lei caracteriza exercício i1e-
mínimo, 2 (dois) anos; gal da profissão.

IV - os que, na data da entrada em vigor da Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua
presente lei, tenham exercido, comprovadamente, publicação.
durante o período de, no mínimo, 5 (cinco) anos, as
funções de decorador.

Art. 3º Consideram-se atividades .dos profissio
nais de que trata esta lei dentre outras:

I - elaboração de projetos de decoração de
ambientes internos e externos;

11 - elaboração de projetos de mobiliários e
criação de objetos de decoração;

11I - elaboração de projetos de paisagismo;
IV - promoção de eventos relacionados à área;
V - fornecimento de consultas técnicas referen-

tes à decoração de ambientes internos e extemos;
VI - desenvolvimento de atividades de pesqui

sas, experimentações e ensaios;
VII - acompanhamento de execução de proje

tos relativos à área;
VIII - fiscalização e controle de obras e servi

ços técnicos de decoração;
IX - produção técnica especializada.
Art. 4º Para a execução do projeto de decora

ção de interiores, o profissional de que trata esta lei
fica responsável por:

a) mudança de nível de pisos;
b) rebaixamento de tetos;
c) especificação de materiais;
d) marcação de pontos de luz e saídas elétricas;
e) abertura e fechamento de vãos.
Art. 5º O projeto de decoração é de autoria ex

clusiva do decorador que o assina e, quando o exe
cuta, de sua inteira responsabilidade.

§ 12 Na hipótese de projeto elaborado por mais
de um profissional, todos serão co-autores e solida
riamente responsáveis.

§ 22 Qualquer alteração do projeto deverá ser
feita ou autorizada pelo profissional que o elaborou e



INDICAÇÃO N2 1.207; DE 1998
(Do Sr. Inácio Arruda)

Sugere ao Ministro da Educação que
determine uma ação emergencial de
apoio à Casa da Esperança - única entida
de de caráter não governamental - voltada
para o tratamento de pessoas portadoras
de autismo no Ceará.

Senhor Presidente,
O Deputado Inácio Arruda (PCdoB - CE) se di

rige a V. Ex.!!, nos termos do art. 113 do Regimento
Interno, para expor e requerer o seguinte:

1) No Estado do Ceará, uma bem sucedida expe
riência vêm contribuindo para dar nova perspectiva e es
perança aos portadores de autismo. Trata-se do traba
lho da Casa da Esperança, organização não governa
mental, que desenvolve um projeto terapêutico inovador,
permitindo incorporar centenas de pessoas tradicional
mente excluídas do nosso convívio cotidiano.

2) As atividades desenvoMdas, segundo cópia
em anexo, são demonstrativas do papel relevante des
ta organização. O trabalho, realizado com heroísmo,
baseia-se em ações voltadas para pessoas e familia
res com autismo, capacitação de Recursos Humanos,
prodíJção científica e intercâmbio de informações com
entidades afins. Em 1997, foram atendidas 232 pes
soas em diferentes modalidades, resultando em 6276
atendimentos em diversos serviços especializados.

3) Uma experiência que merece destaque na
proposta da Casa da Esperança é a parceria com o
SINE - CE, que possibilitou no ano passado, a reali
zação de 106 oficinas profissionalizantes, abrindo
uma alternativa concreta de ocupação para pessoas
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O profissional da decoração exerce, ainda, in- historicamente marginalizadas dentro da população
fluência sobre setores produtivos, neles incluídos o economicamente ativa (PEA).
da construção civil, o da indústria têxtil, o da indústria 4) A formação e a reciclagem também tiveram
moveleira, bem como de outros setores da área de de- grande êxito, atingindo 532 pessoas. A sistematiza-
coração. Isto ocorre porque, partindo de um projeto ção teórica, a unidade dos pressupostos e a democra-
técnico e artístico específico, as atividades decorativas tização do saber são garantias de que a equipe multi-
de ambientes internos e extemos exigem qualidade disciplinar, composta de 117 profissionais, estará cada
dos produtos, incrementam o surgimento de novos vez mais apta a continuar o trabalho técnico e funda-
designers, criam estilos, enfim, estimulam todos os mental para a evolução do processo terapêutico.
segmentos industriais que lhes dão suporte. 5) Apesar do modelo alvissareiro de trabalho, a

A regulamentação da profissão de decorador Casa da Esperança poderá, em curto prazo, entrar
vem ao encontro de antigas reivindicações da classe em colapso. Como Entidade filantrópica depende ex-
e poderá dirimir pontos polêmicos por ventura exis- clusivamente de subvenções sociais do poder públi-
tentes entre esses profissionais e os de áreas afins. co, transformando-a numa refém dos trâmites buro-

Pelos fundamentos expostos, pedimos o apoio cráticos e das intempéries de um longo período de
dos ilustres pares desta Casa para a aprovação do estiagem de recursos. Enquanto espera a renovação
presente projeto. do convênio anual, que mantém com o governo do

Sala das Sessões, de de 1998. - Deputada estado do Ceará, amarga tempos difíceis. Os profis-
Maria Elvira. sionais estão sem salário, a manutenção do atendi

mento corre o risco de ser interrompido.
6) Pelo significado humanitário que tem esta maté

ria, proponho que seja encaminhada ao Ministro da Edu
cação, esta proposição de caráter emergencial, para
que evitemos a interrupção de um programa vitorioso e
que merece o apoio permanente do Poder Público. Se
gundo o Jomal O Povo, em editorial recente, • Apoiar os
autistas significa também resgatar o princípio da solida
riedade, tão em falta nos dias de hoje ....

Sala das Sessões, 19 de março de 1998. - De
putado Inácio Arruda (PCdoB/CE).

INDICAÇÃO N21.208, DE 1998
(Do Sr. Inácio Arruda)

Sugere ao Ministro da Previdência e
Assistência Social que determine uma ação
emergencial de apoio a Casa da Esperança
- única entidade de caráter não governa
mental - voltada para o tratamento de
pessoas portadoras de autismo no Ceará.

Senhor Presidente,
O Deputado Inácio Arruda (PCdoB - CE) se di

rige a V. Ex'!, nos termos do art. 113 do Regimento
Interno, para expor e requerer o seguinte:

1) No Estado do Ceará, uma bem sucedida expe
riência vem contribuindo para dar nova perspectiva e es
perança aos portadores de autismo. Trata-se do traba
lho da Casa da Esperança, organização não govema
mental, que desenvolve um projeto terapêutico inovador,
permitindo incorporar centena::; de pessoas tradicional
mente excluídas do nosso convívio cotidiano.

2) As atividades desenvoMdas, segundo cópia
em anexo, são demonstrativas do papel relevante des
ta organização. O trabalho, realizado com heroísmo,
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baseia-se em ações voltadas para pessoas e fami- reza, aos pacientes do Sistema Único de Saúde, fi-
liares com autismo, capacitação de Recursos Huma- cam obrigados a emitirem nota fiscal com o
nos, produção científica e intercâmbio de informaçõ- detalhamento da despesa realizada com cada
es com entidades afins. Em 1997, foram atendidas paciente.
232 pessoas em diferentes modalidades, resultando § 1º A nota fiscal de que trata este artigo deve
em 6276 atendimentos em diversos serviços espe- ter modelo, itens e informações, idênticos à nota fis-
cializados. cal que é emitida para o hospital cobrar os serviços

3) Uma experiência que merece destaque na do Sistema Único de Saúde (SUS).
proposta da Casa da Esperança é a parceria com o § 2º Quando a emissão da nota fiscal ao pacien-
Sine - CE, que possibilitou no ano passado, a reali- te se der por meio de sistema informatizado deve ter o
zação de 106 oficinas profissionalizantes, abrindo mesmo programa de processamento (software) da
uma alternativa concreta de ocupação para pessoas nota fiscal emitida para cobrança ao SUS.
historicamente marginalizadas dentro da população § 3º A nota fiscal em questão deve conter da-
economicamente ativa (PEA). dos de identificação e domicílio do paciente e o deta-

4) A formação e a reciclagem também tiveram Ihamento de todos os itens de custo de tratamento,
grande êxito, atingindo 532 pessoas. A sistematização incluindo diárias hospitalares, medicamentos, dispo-
teórica, a unidade dos pressupostos e a democratiza- sitivos e equipamentos médicos utilizados e honorá-
ção do saber são garantias de que a equipe multidisci- rios profissionais.
plinar, composta de 117 profissionais, estará cada vez § 4º O paciente, ou seu responsável, deve as-
mais apta a continuar o trabalho técnico e fundamental sinar a nota fiscal relativa às despesas do seu aten-
para a evolução do processo terapêutico. dimento.

5) Apesar do modelo alvissareiro de trabalho, a § 5º Uma das vias da nota fiscal deve ser entre-
Casa da Esperança poderá, em curto prazo, entrar gue ao paciente por ocasião da sua alta hospitalar.
em colapso. Como entidade filantrópica depende ex- Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a pre-
c1usivamente de subvenções sociais do poder públi- sente lei em até 90 (noventa dias) após a sua publicação.
co, transformando-a numa refém dos tramites buro- Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
cráticos e das intempéries de um longo período de publicação.
estiagem de recursos. Enquanto espera a renovação
do convênio anual, que mantém com o governo do Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Estado do Ceará, amarga tempo difíceis. Os profis- Justificação
sionais estão sem salário, a manutenção do atendi- É de conhecimento geral que a Saúde vai de
mento corre o risco de ser interrompido.

6) Pelo significado humanitário que tem esta ~o~::~rà~~r~~~:~ :a~: ~~~~~~:~n~:s~;;;:~~~:~
matéria, proponho que seja encaminhado ap Minis- mento e de padronização dos gastos, têm colocado
tro da Previdência e Assistência Social, esta proposi- o Sistema Único de Saúde (SUS) em cheque e a so-
ção de caráter emergencial, para que evitemos a in-

ciedade em situações dramáticas quando dele ne
terrupção de um programa vitorioso e que merece o
apoio permanente do poder público. Segundo o jor- cessita para o atendimento de sua saúde.
nal O Povo, em editorial recente, •Apoiar os autistas O usuário médio do SUS não tem a noção do to-
significa também resgatar o princípio da solidarieda- tal de gasto com a Saúde no Brasil e não faz a mínima
de, tão em falta nos dias de hoje...• idéia de quais são os valores praticados entre o SUS e

Sala das Sessões, 19 de março de 1998. _ De- os prestadores de serviços com ele conveniados ou
putado Inácio Arruda, (PCdoB). contratados, sejam hospitais, laboratórios, clínicas,

médicos ou fomecedores de material de custeio.
PROJETO DE LEI N2 4.297, DE 1998 O propósito de fundo deste Projeto de Lei é ob-

( Do Sr. Serafim Vezon) rigar os estabelecimentos hospitalares a emitirem
Dispõe sobre a emissão de nota fiscal uma nota fiscal com o detalhamento da despesa de

de serviços prestados por hospitais cada paciente no mesmo molde da fatura que apre-
conveniados ou contratados pelo Sistema sentam ao SUS para cobrar os serviços prestados.
Único de Saúde. Com isso, criamos um instrumento de controle

O Congresso Nacional decreta: e fiscalização, que pode ser utilizado não somente
Art. 1º Todos os hospitais, públicos ou pri- pelos órgãos auditores do sistema mas, principal-

vados, que prestem serviços, de qualquer natu- mente, pelo paciente, pelo cidadão usuário do SUS.
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Além de informar ao paciente os valores exatos Art. 22 As informações de que trata o artigo ante-
praticados no seu atendimento, a nota fiscal serve rior serão apresentadas na fonna de mensagem falada.
para checagem dos gastos e, também, como fonte e Parágrafo único. As emissoras de televisão de-
comprovante de denúncias sobre desmanc~os, equí- verão veicular legenda, simultaneamente à locução do
vocos, irregularidades ou fraudes praticados pelos texto.
prestadores de serviços de saúde. Art. 3º As empresas detentoras de outorga de

O cidadão brasileiro deve participar mais efeti- serviços de radiodifusão sonora e de sons e ima-
vamente da gestão dos SUS cujos recursos perten- gens deverão fazer publicar, trimestralmente, em
cem a todos nós. A fatura cobrada ao Sistema não. veículo periódico de grande circulação, demonstra-
pode ser de acesso restrito aos fiscais dos serviços ção dos resultados financeiros de sorteios, promo-
de auditoria - quando ela é feita - e ser uma caixa ções, vendas e eventos realizados pelas suas emis-
preta para o usuário que permanece assim cada vez soras, acompanhados das informações de que trata
mais alheio ao que acontece com a gestão Saúde o art. 1ºdesta lei.
em nosso País. Art. 4º Quando o evento incluir, direta ou indi-

O cumprimento desta lei não será impedido por retamente, a compra, venda ou cessão de direitos
dificuldades operacionais já que os avanços da infor- referentes a produtos ou serviço, fica vedada a co-
mação permitem sua simples e fácil solução. O Mi- brança através de fatura de prestação de serviço
nistério da Saúde, ou as entidades representativas público.
dos hospitais, poderiam, mesmo, criar um software Art. 5º A infração às disposições desta lei sujei-
específico e padronizado para ser usado·por todos tará a emissora à pena de multa de quinhentos a
os hospitais do Brasil. dois mil reais, acrescida de cinqüenta por cento do

A lei também não demandará custos adicionàis vaior no caso de reincidência.
significativos para os estabelecimentos hospitalares pois Art. 612 Esta lei entra em vigor na data de sua
estes já devem dispor de serviços de contabilidade para publicação.
emissão de notas fiscais dos serviços que prestam. Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Nesse sentido, pela relevância social da propo- Justificação
sição para o fortalecimento da cidadania no País e
para melhor controle do Sistema Único de Saúde, A realização de sorteios, promoções, arrecada-
solicito aos ilustres colegas desta Casa a aprovação ção de contribuições, televendas e outros eventos
do presente Projeto de Lei. em nossas emissoras de televisão tem gerado ele-

Sala das Sessões, 18 de março de 1998. _ vado lucro para as entidades promotoras. Tratam-se
Serafim Venzon, Deputado Federal. de iniciativas que estimulam o envolvimento de es

pectador com promessas de premiação e cujo po-
PROJETO DE LEI N!! 4.298, DE 1998 tencial reside na simplicidade de se participar des-

(Do Sr. Serafim Venzon) tas: basta pegar o telefone e discar.
Determina a divulgação de resulta- O preço cobrado. pela ligação é extorsivo, o

dos financeiros de sorteios, vendas, pro- que redunda em elevadas margens de lucro para
moções ou prestações de serviços por tais promoções. A um custo de três reais a ligação,
telefone nos programas de rádio e televi- um evento de participação moderada, da ordem de
são e dá outras providências. cem mil pessoas, irá gerar um movimento de trezen

tos mil reais, sem qualquer custo significativo para
O Congresso Nacional decreta: emissora, pois o tempo de veiculação da promoção
Art. 112 A realização de sorteios, a prestação de é muito reduzido e é amplamente compensado pela

serviços ao consumidor e a participação em eventos elevação do preço do intervalo comercial, dado que
nas emissoras de radiodifusão sonora e de sons e a promoção eleva a audiência do programa.
imagens deverão ser precedidas da divulgação das Agregue-se a entidade beneficente ou despor-
seguintes informações: tiva, que empresta o nome como promotora do even-

I - entidades participantes e beneficiadas; to, recebe apenas pequena parcela da arrecadação,
11 - percentagem da arrecadação destinada a o mesmo ocorrendo com os vencedores. A parte do

cada entidade, aos prestadores de serviços e aos ven- leão, por assim dizer, é usualmente abocanhada pela
cedores da promoção ou evento, quando os houver; própria emissora. O incauto espectador, ignaro de tal

111 - preço do serviço, quota ou contribuição, na distribuição, liga repetidas vezes para o programa, na
forma de áudio e vídeo. expectativa de elevar as suas chances de vitória.



O colaborador com o aperfeiçoamento
dos cursos de Odontologia e opinar, previa
mente, nos pedidos apresentados aos órgã
os competentes para criação e reconheci
mento de cursos de graduação em Odonto
logia, em instituições de ensino superior não
universitárias, e para reconhecimento des
ses cursos, em universidades e outras insti
tuições de ensino superior às quais tenha
sido estendido, nos termos do art. 54 § 22 ,

da Lei n2 9.394, de 20 de dezembro de
1996, o atributo da autonomia previsto no
art. 53, dessa mesma Lei".

§ 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

§ 32 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Trata-se de conferir ao Conselho Federal de
Odontologia, com relação aos cursos de sua área,
atribuição semelhante à que a Lei nº 8.906, de 4 de
julho de 1994, estabelece para o Conselho Federal,
da Ordem dos Advogados do Brasil, no tocante aos
cursos jurídicos.

Cuida-se, porém, de respeitar, na proposição,
a autonomia das universidades, garantida pelo art.
207 da Constituição Federal e detalhada pela Lei ne

9.394, de 20 de dezembro de 1996. Esta última, em
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Na esperança de combater tal estado de coi- seu art. 53, I, define autonomia das universidades
sas, ofereço esta proposição, que obriga as emisso- para criar, organizar e extinguir cursos. Esta a razão
ras a explicar as entidades envolvidas e a publicar, pela qual, neste caso, o pronunciamento do Conse-
periodicamente, os ganhos decorrentes dos sorteios, lho Federal de Odontologia fica restrito à fase de re-
televendas e outras promoções. Esperamos, dessa conhecimento, enquanto, para as demais instituiçõ-
forma, garantir que a opinião detenha informação so- es, abrange também o momento de criação.
bre tais eventos. Esta interação entre órgãos educacionais e

Entendo que a iniciativa é de grande importân- profissionais é sem dúvida salutar e há de contribuir
cia para o aperfeiçoamento da comunicação social para o desenvolvimento mais harmônico do sistema
no País e peço, pois, aos nobres Pares, o necessá- de formação superior de odontólogos no País.
rio apoio à sua aprovação. Estou convencido de que o mérito desta inicia-

Sala das Sessões, 18 de março de 1998. tiva há de receber o apoio dos ilustres Pares para a
Serafim Venzon, Deputado Federal. sua aprovação.

PROJETO DE LEI Ne 4.299, DE 1998 Sala das Sessões, 18 de março de 1998. -
(Do Sr. Serafim Venzon) Serafim Venzon, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI Ne 4.300, DE 1998
Altera o art. 42 da Lei n2 4.324, de 14 (Do Sr. Saulo Queiroz)

de abril de 1964, que institui o Conselho
Federal e os Conselhos Regionais de Dispõe sobre renegociação de dívi-
Odontologia e dá outras providências. das originárias do crédito rural de que

O Congresso Nacional decreta: trata o art. 13 da Lei ne 7.827, de 27-9-89,
Art. 12 O art. 42 da Lei nº 4.324, de 14 de abril e dá outras providências.

de 1964, passa a vigorar com a seguinte alínea: O Congresso Nacional decreta:
"Art. 42 Art. 12 Ficam os administradores dos Fundos

Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordes-
te e Centro-Oeste, de que trata o art. 13 da Lei n2

7.827, de 27-9-89, autorizados a renegociarem as
dívidas originárias de operações de apoio às ativida
des rural e agroindustrial, contratadas até 26-6-95.

Art. 22 O saldo devedor deverá ser apurado da
seguinte forma:

I - No caso de operação em curso normal o
saldo devedor será calculado com base nos encar
gos financeiros contratuais, considerando-se even
tuais modificações ocorridas nestes encargos a par
tir do ajuste inicial até a data da renegociação;

11 - No caso de operação em curso anormal o
saldo devedor será calculado na forma do inciso ante
rior até a data em que a operação foi mantida em con
dições de normalidade e com a incidência da remune
ração básica dos depósitos de poupança mais taxa
efetiva de juros de 8% a.a. (oito oor cento ao ano) a
partir daquela data até a data da renegociação.

Parágrafo único. Fica vedada a inclusão no saldo
devedor apurado na forma dos incisos anteriores de
encargos relativos a mora, multa e inadimplemento.

Art. 32 A renegociação de que trata esta Lei
obedecerá as seguintes condições especiais:

I - Prazo de contratação: até 120 dias após a
publicação desta Lei.

11- Reembolso: 20 (vinte) anos a partir da data
da renegociação.

11I - Encargos Financeiros:
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a) atualização do saldo devedor da operação ao amparo desta Lei, obedecidas as seguintes con-
de recomposição: IGPM (índice Geral de Preços de dições:
Mercado) divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. I - Os recursos correrão à conta dos fundos

b) juros: 6% a.a.(seis por cento ao ano) para constitucionais;
valores até R$SOO.OOO,OO (quinhentos mil reais) 7% 11- A atualização do débito será feita com base
a.a. (sete por cento ao ano) para valores entre nos encargos pactuados no instrumento de composi-
R$SOO.Ooo.,OO (quihentos mil reais) a ção, vedada a inclusão de encargos por mora, multa
R$1.0000.000,00 (um milhão de reais) e 8% a.a. ou inadimplemento.
(oito por cento ao ano) para valores que excederem Art. 8º Efetivada a recomposição de que trata
R$1.000.000,00 (um milhão de reais). esta Lei, o risco operacional correrá à conta do Fun-

Parágrafo único. No caso de valor superior a do Constitucional, cabendo ao agente financeiro a
R$SOO.Ooo,OO (quinhentos mil reais) os juros serão administração da nova operação.
calculados pela média ponderada observados os in- Art. 9º Os Agentes Financeiros, a título de re-
tervalos de que trata a alínea b. muneração pela administração dos ativos dos fun-

Art. 4º A renegociação se condiciona à aquisi- dos constituídos ao amparo desta Lei, se apropria-
ção pelo devedor, por intermédio da Instituição Fi- rão de 30% das receitas auferidas com a cobrança
nanceira Federal gestora da operação, de Títulos do dos juros de que trata a alínea b, inciso 111 do art. 3º,
Tesouro Nacional, com valor de face equivalente ao desta Lei.
da dívida a ser negociada, os quais serão entregues Art. 10. Poderão contratar a operação de rene-
ao Banco credor em garantia do principal. gociação os devedores diretos, os prestadores de

Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Na- aval ou fiança e intervenientes garantes.
cional estabelecerá as condições para emissão dos Parágrafo único. Será admitida a renegociação
títulos de que trata este artigo, obedecidas condiçõ- do débito com terceiros, obedecidas as condições
es de similaridade àquelas observadas para garantir desta Lei, salvo as seguintes exceções:
a renegociação de dívidas aprovadas pelo Conselho I - Os juros de que trata a alínea b, inciso 11I,
Monetário Nacional, conforme Resolução nº 2.471 do art. 3º desta lei serão de 10% a.a. (dez por cento
do Banco Central. ao ano), 11% a.a. (onze por cento ao ano) ou 12%

Art. Sº Como garantia do principal os agentes a.a. (doze por cento ao ano) observados os interva-
financeiros receberão em cessão, sob condição re- los ali consignados;
solutiva, os Títulos Federais de que trata o artigo an- 11 - As garantias vinculadas ao pagamento dos
terior, os quais devem permanecer bloqueados en- juros, de que trata o parágrafo único do artigo Sº, se-
quanto constituírem garantia da operação e não hou- rão de até 100% (cem por cento) do principal a ser
ver manifestação do Tesouro Nacional acerca do composto.
exercício da opção de recompra. 111 - O risco operacional correrá à conta do

Parágrafo único. Para garantia do pagamento agente financeiro.
dos juros serão constituídas garantias reais até o li- IV - Dos juros de que trata o inciso I, o Agente
mite de SO% do valor do principal, admitindo-se obri- Financeiro perceberá SO% a título de Delcredere.
gações federais registradas em sistemas centraliza- Art. 11. Quando os administradores de que tra-
dos de liquidação e custódia. ta o art. 1º desta lei promoverem modificações nos

Art. 6º O principal será pago no vencimento fi- encargos financeiros incidentes sobre as operações
nal, mediante resgate dos títulos oferecidos em ga- amparadas pelos fundos constitucionais, os novos
rantia, admitidos a liquidação ou amortização anteci- encargos, obrigatoriamente, serão extendidos às
pada, hipótese em que serão liberados os títulos que operações similares "em ser", sempre que houver
excederem ao saldo devedor remanescente atualiza- redução em relação aos encargos originalmente
do, observados as condições do artigo Sº desta lei. pactuados.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua
Parágrafo único. Os juros serão pagos de acor- publicação.

do com o fluxo de receitas do devedor, desde que Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
não ultrapasse o período anual.

Art. 7º No caso de operações originariamente Justificação
contratadas ao amparo de Fundos Constitucionais e Como resultado de negociações entre a Frente
recompostas com utilização de recursos próprios do Parlamentar da Agricultura e o Govemo Federal, rep-
agente financeiro, admitir-se-á nova renegociação resentado pelos Ministérios da Fazenda e Agricultura,



Requer urgência para apreciação do
Projeto de Lei n2 2.911/97, do Superior
Tribunal de Justiça.
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Banco Central e Banco do Brasil, acordou-se a re- Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
negociação de dívidas de origem rural, nas condiçõ- dos Deputados:
es recentemente aprovadas pelo Conselho Monetá- Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi-
rio Nacional (Resolução nº 2.471 do Banco Central). mento Interno, urgência para apreciação do Projeto

Nosso Projeto propõe que condições similares de Lei nº 2.911/97, do Superior Tribunal de Justiça,
sejam adotadas para renegociação de dívidas de ori- que "altera o percentual de diferença entre a remu-
gem rural contratadas com recursos dos fundos neração dos cargos de Ministros do Superior Tribu-
constitucionais e adiciona que o tratamento especial nal de Justiça e dos Juízes da Justiça Federal de
seja extendido a operações agroindustriais. Primeiro e Segundo Graus·.

Os fundos constitucionais, na sua criação Sala das Sessões, 19 de março de 1998. -
quando da Assembléia Nacional Constituinte, objeti- Paulo Heslander - Geddel Vieira Lima - Inocên-
vou oferecer as regiões menos desenvolvidas instru- cio Oliveira - Odelmo Leão - Aécio Neves.
mento de crédito capaz de acelerar o processo de INDICAÇÃO Nl! 1.209/98
crescimento econômico, abrangendo os Estados do (Do Sr. Raimundo Santos)
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Sugere Projeto de Lei que cria Pro-
Posteriormente o legislador, quando da regula- grama de Formação de Comportamento

mentação do dispositivo constitucional (Lei nº 7.827, Humano de Subsistência e Conservação
de 1989) manteve-se fiel ao objetivo que norteou a Ambiental na Amazônia Legal.
criação dos fundos, estabelecendo condições opera- O Congresso Nacional decreta:
cionaisfavoráveis na aplicação de recursos dos fun- Art. 1º Pela presente lei cria-se no âmbito do
dos constitucionais comparativamente a outras Ii- Executivo Federal o Programa de Formação de
nhas de crédito disponíveis no País. Comportamento Humano de Subsistência e Conser-

Como Plano Real, estas condições favoráveis vação Ambiental na Amazônia Legal.
comparativas deixaram praticamente de existir, e os Art. 2º O Programa de Formação de Comporta-
beneficiários das operações com recursos dos fundos mento Humano de Subsistência e Conservação Am-
constitucionais acabaram enfrentando as mesmas difi- biental comporta ações dirigidas à formação e treina-
cuIdades de outros empresários do setor: rápido au- mento de pessoas de todas as idades, na região
mento da dívida e perda de renda na atMdade. Amazônica, para a obtenção de hábitos de subsis-

Por esta razão, no instante em que o Governo tência, saneamento, cultivo agrícola, exploração ra-
alcança os problemas do setor e estabelece condi- cional e conservação de recursos naturais.
ções favoráveis para renegociação das dívidas, não Art. 3º Os recursos para a execução do progra-
tem o menor sentido não oferecer condições simila- ma prevista nesta lei serão originários do Orçamento
res para renegociar os débitos contraídos com recur- Federal, de Convênios com Estados e Municípios
sos dos fundos constitucionais. onde as ações se exerçam e do financiamento de

Nossa proposta mantém, basicamente, o que Organizações não Governamentais nacionais e in-
foi aprovado pelo CMN para a recomposição dos dé- ternacionais.
bitos rurais. Art. 32 O Ministério do Meio Ambiente e Amazônia

Apenas sugerimos juros dois pontos abaixo, Legal regulamentará a presente lei em regime de inte-
com o objetivo de manter o princípio do tratamento gração com as atividades da Secretaria de Assuntos Es-
favorável e incluímos como enquadráveis os em- tratégic:os da Presidência de República e Ministérios cu-
préstimos a agroindústria. Neste particular nossa jas programações se possa integrar ao programa.
preocupação foi de manter estimulado o setor Art. 4º Esta lei entra em vigor na data da publi-
agroindustrial, sem o que de nada adianta recuperar cação, revogadas as disposições em contrário.
o segmento rural. Brasília, 19 de março de 1998. - Deputado

Raimundo Santos.
Sala das Sessões, 19 de março de 1998. - De- Senhor Presidente,

putado Saulo Queiroz. Nos termos do inciso I, do art. 113 do Regi-
REQUERIMENTO mento Interno da Câmara dos Deputados solicito de

Vossa Excelência a gentileza de encaminhar ao
Executivo, que detém a prerrogativa de iniciar proje
tos que criem despesa e estruturas na Administra
ção Pública, a presente Indicação para que aquele



Já que a economia brasileira, nas últimas dé
cadas, está mudando de perfil e, com a alteração
dos hábitos de consumo, o setor de serviços está
ganhando cada vez mais força e importância, pare
ce-me que se deve alterar a atual denominação do
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
para Ministério da Indústria, do Comércio, dos Serviços
e do Turismo.

Sala das Sessões, março de 1998 - Deputado
Adroaldo Streck.

Brasília, 19 de março de 1998

Of.Gab.As.050/98

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais do art. 113, inciso I do

caput, solicito que seja encaminhada ao Excelentís
simo Senhor Presidente da República a indicação
em anexo propondo a mudança do nome do Ministé
rio da Indústria, do Comércio e do Turismo para o
Ministério da Indústria, do Comércio, dos Serviços e
do Turismo.

Sendo o que me apresentava para o momento,
envio minha estima e meu apreço.

Atenciosamente, Adroaldo Streck, Deputado
Federal, PSDB/RS.

INDICAÇÃO N21.211, DE 1998
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Sugere ao Poder Executivo a libera
ção de recursos para a ampliação e con
tratação de pessoal para a Agência de
Correios e Telégrafos do Município de
Goioerê, no Estado do Paraná.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Situada na região noroeste do Estado do Para

ná, a cidade de Goioerê, com aproximadamente 45
mil habitantes, não possui um atendimento satisfató
rio na agência de Correios e Telégrafos.

A situação foi verificada pela própria Diretoria
Regional do Paraná, cpm sede em Curitiba, e cons
tatou a necessidade urgente de ampliação das instala
ções, uma vez que os selecionadores ficam em salas
apertadíssimas, sem ar natural, sem ar condicionado,
espremidos entre prateleiras, mesas e balcões.

Para tanto, o terreno dá agência comporta uma
ampliação de 60m2 na parte dos fundos, o que resol
veria o problema de espaço físico.
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Poder mande a esta Casa Projeto de Lei criando sis- nas 6,3%. Estes dados constam de números divul-
tema de brigadas cívicas para dotar a Região Ama- gados pelo DIPES/IPEA, sendo os percentuais cal-
zônia de unidades piloto de ações de conservação a culados a partir dos valores do PIB a preços corren-
partir do homem nativo. teso

Aproveito esta oportunidade para renovar a Vos
sa Excelência a expressão de minha consideração.

Cordialmente.
Sala das Sessões, 19 de março de 1998. - De

putado Raimundo Santos.

INDICAÇÃO N2 1.210/98
(Do Deputado Adroaldo Streck)

Indica ao Presidente da República a
mudança do nome do Ministério da In
dústria, do Comércio e do Turismo para
Ministério da Indústria, do Comércio, dos
Serviços e do Turismo.

Nos termos regimentais do art. 113, inciso I do
caput, é feita a presente indicação ao Senhor

. Presidente da República para que estude a oportu
nidade e a conveniência da alteração do nome do Ministé
rio da Indústria, do Comércio e do Turismo para Ministério
da Indústria, do Comércio, dos Serviços e do Turismo.

Justificação

Tradicionalmente, as atividades econômicas
desenvolvidas eram divididas em agricultura, comér
cio e indústria. Ocorre que, nestas duas últimas dé
cadas, o mundo mudou e com isso surgiram novas
conceituações e firmaram-se, como categoria distin
ta do comércio, as prestações de serviços. Pode-se
dizer, sem medo de errar, que hoje essa categoria é
das mais atuantes no mercado e representa papel
importantíssimo em qualquer economia.

As próprias autoridades governamentais já re
conheceram essa realidade. O Ministério do Traba
lho expediu carta sindical reconhecendo a Federa
ção de Serviços do Estado de São Paulo, entidade
pioneira que reúne nove sindicatos, 25.000 empre
sas e cerca de 1.200.000 trabalhadores. Nos Esta-
dos do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de
Janeiro estão em fase final as providências para a
criação das respectivas Federações dessa tão im
portante categoria econômica.

A propósito, ressalte-se que serviços têm gerado
empregos em muito maior quantidade do que o clássi
co comércio. Na região do Grande Rio, por exemplo,
enquanto o comércio abrigou apenas 645.591 traba
lhadores, a categoria de serviços atingia o espetacular
número de 2.404.648, conforme estatística do IBGE!

A categoria de serviços, em números globais, é a
responsável por 57,20k do PIB brasileiro. Desse ex
pressivo total, o tradicional"comércio" entrou com ape-



"Art. 97 .
§ 12 O tubo de descarga de caminhões e ôni

bus deverá ter sua extremidade localizada na parte
posterior esquerda do veículo ou da cabina, confor
me o caso, a uma altura mínima de trinta centíme
tros acima do teto e voltada para a parte posterior do

PROJETO DE LEI Nº 4.301, DE 1998
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setem
bro de 1997, que "institui o Código de
Trânsito Brasileiro".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 97 da Lei nl! 9.503, de 23 de se

tembro de 1997, que "institui o Código de Trânsito
Brasileiro", passa a vigorar acrescido dos seguintes
§§ 1l! e2º:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistro de Estado das Comunicações, su
gerindo a adoção de providências visan
do a liberação de recursos para amplia
ção e contratação de pessoal na agência
dos Correios e Telégrafos do Município
de Goioerê, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 12 do Regi

mento Intemo da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa. seja encaminhada ao Ministro de Estado das
Comunicações, Dr. Sérgio Motta, a Indicação em
anexo, sugerindo a adoção de providências visando
a liberação de recursos para a ampliação da Agên
cia de Correios e Telégrafos e contratação de pes
soal para a agência do Município de Goioerê, situa
do na região noroeste do Paraná.

Sala das Sessões, 19 de março de 1998. - De
putado Hermes Parcianello.
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Quanto ao atendimento, há dois anos foram veículo, formando um ângulo igualou superior a ses-
inexplicavelmente subtraídos daquela agência dois senta graus.
carteiros, trazendo dificuldades terríveis para a en- § 2º Excetuam-se da obrigatoriedade do dis-
trega das correspondências, gerando sérios atrasos posto no § 1º deste artigo os caminhões cujas car-
devido à escassez de funcionários. Situação tam- gas exijam, por razões de segurança, outra confor-
bém verificada pela Regional do Paraná. mação de tubo de descarga."

Estive pessoalmente na Agência e pude cons- Art. 2º Esta lei entra em vigor doze meses da
tatar in loco. Diante da situação crônica, indico a Ii- data de sua publicação.
beração de recursos para a ampliação e a reposição Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
dos dois carteiros da Agência de Correios e Telégra- Justificação
fos de Goioerê, no Estado do Paraná.

É fato comum nas ruas, avenidas e estradas
Sala das Sessões, 19 de março de 1998. - De- de nosso País que pedestres e ocupantes de veícu-

putado Hermes Parcianello.
los sejam atingidos por jatos de fumaça exalados por
tubos de descarga horizontais de ônibus e caminhõ
es. A situação é agravada pois, na maioria das ve
zes, a fumaça é de cor negra, causada pelo desre
gulamento dos motores daqueles veículos e pela
ineficiência do sistema de fiscalização quanto à obe
diência aos limites máximos de emissão de poluen
tes estabelecidos na legislação.

Uma solução simples, que pode minorar o des
conforto causado às pessoas por essa fumaça, é a
adoção do tubo de descarga vertical, o qual, a propósi
to, é utilizado em várias cidades em todo o mundo, in
clusive em São Paulo, onde é obrigatório para os ôni
bus desde 1953 e para os caminhões desde 1991.

Segundo parecer técnico do Engenheiro Alfred
Szwarc, Gerente da Divisão de Programas de Redu
ção de Poluição Veicular da Companhia de Tecnolo
gia de Saneamento Ambiental do Estado de São
Paulo - CETESB, o tubo de descarga vertical apre
senta inúmeras vantagens em relação ao horizontal.
Primeiramente, a fiscalização é facilitada pois no
método mais simples e comumente utilizado, inclusi
ve com os veículos em movimento, no qual o grau
de enegrecimento da fumaça é avaliado visualmen
te, o contraste claro é obtido facilmente contra o céu,
ou ainda contra edificações de cor clara, quando o
tubo de descarga é vertical.

Destaque-se, ainda, que, embora a localização
e o posicionamento do tubo de descarga não alte
rem os níveis de emissão de poluentes, as concen
trações destes são significativamente reduzidas na
zona de respiração dos transeuntes, pela maior dilui
ção de partículas e gases. Vantagem adicional é ob
tida em relação ao ruído produzido pelo sistema de
escapamento, reduzido quando o tubo de descarga
é vertical.

Pelos motivos expostos, contamos com a rápida
aprovação do projeto de lei que ora apresentamos.

Sala das Sessões, 19 de 'março de 1998. - De
putado Hermes Parcianello.



Justificação

A Câmara Municipal do Recife, através do Ve
reador Liberato Costa Jr., manifesta pedido para que
o Congresso Nacional formule indicação ao Excelen
tíssimo Senhor Presidente da República, no sentido
de reconhecer, com toda brevidade, através de ato
oficial, a cidade do Recife como Monumento Históri
co Nacional, inclusive, convocando o povo do Recife
para participar desta luta, a fim de demonstrar às au
toridades brasileiras o quanto significa e expressa a
sociedade recifense.

Esperamos, pois, em face da importância da
matéria, que a proposição mereça a apreciação do
Congresso Nacional e aprovação dos ilustres parla
mentares.

Por tais razões apresentamos a presente indi
cação, atendendo ao apelo do Vereador Liberato
Costa Jr., da Câmara Municipal do Recife.

Plenário, 18 de março de 1998. - Deputado
Nilson Gibson (PSB/PE).

REQUERIMENTO DE CONVOCAÇÃO
N2 40, DE 1998

(Do Sr. Nilson Gibson - PSBIPE)

Senhor Presidente,
Ilustre e culto Deputado Michel Temer,
Requeiro a Vossa Excelência, na forma regi-

mental - arts. 117 e segs. c/c e arts. 219 e segs. 
que seja convocado para prestar, pessoalmente, in
formações sobre a Pasta que dirige - Prof. Dr. Sér-
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INDICAÇÃO N!! 1.212, DE 1998 gio Motta, Ministro das Comunicações -, cem assim
(Do Sr. Nilson Gibson _ PSBIPE) esclarecer assuntos referentes às denúncias que fo

ram veiculadas pela imprensa escrita, falada e televi-
Solicita encaminhamento de indica- sada, sobre verbas da Caixa Econômica Federal que

ção ao Poder Executivo, no sentido de estão sendo liberadas pelo Presidente Fernando
que seja apresentada proposição visando Henrique Cardoso (R$600 milhões) para Deputados,
ao reconhecimento da cidade do Recife a fim de conseguir votos favoráveis à PEC nº 33, de
como Monumento Histórico Nacional. 199,5, que altera disposição da Lei Maior, denomina-

Senhor Presidente, da Reforma da Previdência, com às cautelas legais.
Nos termos do art. 113, § 1º, do Regimento In- Esclarece a Vossa Excelência que a convoca-

temo, solicito a Vossa Excelência se digne, muito ção deve ser para o dia 24 de março, às 16 horas,
respeitosamente, encaminhar ao Poder Executivo em face da urgência dos esclarecimentos.
sugestão da apresentação de proposição, visando Plenário, 19 de março de 1998. - Deputado
ao reconhecimento da cidade do Recife como Monu- Nilson Gibson, (PSBIPE).
mento Histórico Nacional.

O Congresso Nacional decreta: INDICAÇÃO N
2

1.213, DE 1998
Art. 12 É reconhecida a cidade do Recife como (Do Sr. Domingos Leonelli)

Monumento Histórico Nacional. Sugere a adoção de medidas relati-
Art. 2!! Esta lei entrará em vigor na data de sua vas ao Ministério da Marinha.

publicação. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em dos Deputados,

contrário. Com base no art. 113, inciso I, do Regimento
Interno e

Considerando a ocorrência de um desabamen
to num terreno de propriedade do Ministério da Mari
nha, sito no Morro do Gavazza, no bairro da Barra,
na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, oportuni
dade em que três pessoas morreram, sendo dois
adultos e uma criança;

Considerando que na oportunidade foram atin
gidos três edifícios de apartamentos, o que provo
cou a interdição dos mesmos, colocando ao desa
brigo mais de vinte famílias, fato que perdura até
esta data;

Considerando que o laudo pericial do Departa
mento da Polícia Técnica da' Bahia, assinado pelo
Perito Criminal Antonio Sampaio, datado de 12-1
98, declara expressamente que: "o desabamento foi
causado por uma grande infiltração de água, oriunda
de um vazamento ocorrido numa tubulação de PVC
roscável branca, situada no interior do terreno de
propriedade do Ministério da Marinha";

Considerando que até esta data o Ministério da
Marinha recusa-se a pagar hospedagem para os de
sabrigados, alguns até mesmo passando sérias difi
culdades para a própria sobrevivência, uma vez que
saíram de suas casas sem que pudessem retirar
dela o que precisavam;

Considerando que até esta data o Ministério da
Marinha recusa-se a assumir a sua responsabilida
de no evento, com a conseqüente realização de
obras e serviços para liberação dos prédios atingi
dos, inclusive com elaboração de laudos técnicos



Senhor Presidente,
Nos termos do inciso IV, do art. 114 combinado

com os arts. 17, inciso VI, alínea g, e 268 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
essa Presidência que, por meio da Corregedoria da
Câmara dos Deputados, promova a imediata abertu
ra de sindicância destinada a identificar as emendas
individuais ao Orçamento da União, atendidas pelo
Poder Executivo durante as votações das reformas ad
ministrativa e previdenciária, nos 30 (trinta) dias que
antecederam tanto a votação da matéria principal
quanto as acessórias. Apurando, também, nos 60
(sessenta) dias após a votação da redação final da
PEC nº 173/95 e posteriormente da PEC nº 33/95.

Conforme matéria veiculada por todos os jor
nais que circularam no dia de hoje, 19 de março de
1998, estaria havendo forte interferência do Poder
Executivo no Legislativo, ferindo o princípio constitu
cional da separação dos Poderes, além do dispositi
vo regimental que define como falta de decoro parla
mentar a percepção de vantagens indevidas.

Sala das Sessões, 19 de março de 1998. - De
putado Alexandre Cardoso, Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Antes
de passar às Comunicações Parlamentares, conce
do a palavra, para uma comunicação de Liderança,
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para que se possa verificar as reais condições da pelo PSB, por três minutos, ao Deputado Alexandre
habitabilidade dos referidos imóveis; Cardoso.

Considerando o anunciado interesse do Gover- O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
no Federal em atender as vítimas da Construtora Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Sersan, construtora responsável pela edificação dos Srs. Deputados, as matérias veiculadas nos jornais
Edifícios Palace I e Palace 11, empresa com patrimô- de hoje, fazendo vinculação direta entre o voto de al-
nio bastante para indenizar a todos os prejudicados, guns Deputados e a liberação de verbas, deixaram-
segundo declarou o seu proprietário, nas emissoras me muito constrangido. Ainda hoje comentei sobre
de televisão de todo o País; quantas pontes pode ter custado a quebra da estabi-

Considerando, por fim, que no caso da Ba- Iidade, ou quantos quilômetros de asfalto pode ter
hia, acima narrado, ficou patenteada a responsa- custado a demissão por excesso de quadros ou in-
bilidade da União, uma vez que o terreno que suficiência de desempenho.
desabou é de propriedade do Ministério da Mari-
nha. Aproveitando a presença do nosso Corregedor,

Requer a indicação a S. Exa. o Presidente da encaminho à Mesa requerimento que considero da
República para que determine ao Ministério da maior importância, já que a rápida atitude do Presi-
Marinha imediatos estudos e levantamentos, no dente Michel Temer para o episódio de ontem deve
sentido de promover a liberação dos edifícios atin- ter engrandecido a Casa, porque prontamente resta-
gidos pelo desabamento do seu terreno no mais beleceu nossa confiança. É o seguinte o seu teor:
curto espaço de tempo possível, com a indeniza- Nos termos do inciso IV do art. 114,
ção pelas perdas materiais provocadas, além da combinado com o art. 17, inciso VI, alínea g,
indenização à família das pessoas mortas naquela e art. 268 do Regimento Interno da Câmara
oportunidade. dos Deputados, requeiro a essa Presidên-

Sala das Sessões, 19 de março de 1998. - De- cia, por meio da Corregedoria da Câmara
putado Domingos Leonelli. dos Deputados, que promova imediata aber-

REQUERIMENTO tura de sindicância destinada a identificar as
emendas individuais ao Orçamento da União
atendidas pelo Poder Executivo durante as
votações das reformas administrativa e pre
videnciária, nos trinta dias que antecederam
tanto a votação da matéria principal como a
das acessórias, apurando também nos ses
senta dias após a votação da redação final
da PEC nº 173/95 e, posteriormente, da
PEC nº 33/95, que já está em votação.

Conforme matéria veiculada por todos
os jornais que circularam no dia 19 de março
de 1998, estaria havendo forte interferência
do Poder Executivo no Legislativo, ferindo o
princípio constitucional da separação dos
Poderes, além do dispositivo regimental que
define como falta de decoro parlamentar a
percepção de vantagens indevidas.

Sr. Presidente, entendo que é direito do Execu
tivo construir maioria parlamentar, mas fazer com
que Deputados votem a quebra da estabilidade me
diante o atendimento de emendas ao Orçamento da
União é irresponsabilidade. Imaginem a situação do
cidadão brasileiro, servidor público ou aposentado
da Previdência que sabe que sua vida está sendo
negociada com a liberação de recursos de emendas
orçamentárias.
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É da maior gravidade vincular a votação de refor- ses jovens? O que podem esperar na idade adulta,
ma da Constituição, algo definitivo neste País, a emen- bem próxima?
das ao Orçamento. Julgo este requerimento da maior EI NUio - Nuvens negras rondam não só o
importância. Temos de identificar as emendas, obvia- Palácio do Planalto como todos os trabalhadores. O
mente, que tenham tido esta ou aquela finalidade. De- desemprego, que já foi recorde em janeiro, voltou a
vemos resguardar esta Casa e o Poder Legislativo, crescer em fevereiro, devendo beirar 9% em março e
não deixando que se reforme a Constituição segundo fechar o ano em 8,5% da população economicamente
a vontade de. alguns dos Srs. Deputados, porque fo- ativa, como projeta o IBGE, que já avisou o candidato
ram ou não atendidos em emendas individuais. FHC sobre suas terríveis conseqüências num ano elei-

Sr. Presidente, é o requerimento que encami- toral. E qual a reação do todo-poderoso, com emprego
nho à Mesa, aguardando decisão da Presidência e e aposentadorias acumulados? Garantiu, pasmem to-
do Corregedor da Casa. dos, que o desemprego não afeta os brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Nobre Como se vivesse em outro país, Fernando
Deputado Alexandre Cardoso, a Presidência recebe o re- Henrique Cardoso assegurou em Recife, no final da
querimento de V. Ex.!! e o enviará à Procuradoria, obede- semana, que "por sorte, o brasileiro não vive a crise do
cendo ao rito regimental, para as providências cabíveis, desemprego mundial": blablablá, balela, mentira, engo-
às quais V. Ex.!! se referiu no seu encaminhamento. do, bazófia de quem não tem os pés no chão. De to-

O SR. JOSÉ MAURíCIO _ Sr. Presidente, das as patuscadas do candidato Fernando Henrique
peço a palavra pela ordem. essa é para fazer biografia. Do alto do seu olimpo irreal

ele ignorou todas as estatísticas e a triste realidade na-
O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Tem cional que projetam crescimento desenfreado do índi-

V. Ex.!! a palavra. ce de desemprego no País. Será que o Presidente é
O SR. JOSÉ MAURíCIO (Bloco/PDT - RJ. Pro- mais uma vítima do EI NUio e teve os neurônios afeta-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e dos pelo forte sol do Nordeste ou nós é que somos víti-
Srs. Deputados, o desemprego é a chaga maior do mas de mais uma de suas embromações? Aposto na
Brasil, que só FHC não enxerga, ou finge que não vê. segunda alternativa. E vocês, milhões de desemprega-

O tema que me traz hoje a esta tribuna é extre- dos? E vocês, jovens desesperançados?
mamente grave e preocupante. Trata-se do eleva- Sras. e Srs. Deputados, a realidade nacional é
díssimo índice de desemprego que assolou o País muito triste, e o Presidente finge ignorá-la. O que é um
neste Governo, de norte a sul, de leste a oeste, le- cidadão desempregado? Um nada, um joão-ninguém,
vando ao desespero milhares de famílias, desespe- um zero à esquerda. Perde o arnor-próprio, muitas ve-
rançando milhares de jovens e desestruturando a zes a famflia, fica frustrado, deprimido, doente, violento,
vida nacional. A taxa de desemprego quase dobrou e por fim cai na marginalidade para sobreviver. Pior é
em apenas um mês: de 4,84% em dezembro pulou que não há qualquer esperança de dias melhores. A
para 7,25% em janeiro, colocando o País em sinal previsão é de aumento cada vez maior do desemprego.
de alerta. De cada cem pessoas economicamente E o Governo FHC, o que faz? Nadinha. Só b1ablablá.
ativas, quinze estão desempregadas, situação que Em conseqüência, o índice de criminalidade
tende a se agravar com a previsão de crescimento vem aumentando a galope em todo o País, e a idade
da economia de apenas 1,5% neste ano, na melhor dos criminosos caindo assustadoramente. Milhares
das hipóteses. E nada indica uma luz, mesmo tênue, de crianças menores de 16 anos, que deveriam es-
no fim do túnel até a virada do século, daqui a dois tar estudando para um futuro melhor, estão abando-
anos, porque para isso teria de haver um milagre: a nadas nas ruas, roubando, drogando-se e pratican-
economia brasileira crescer aceleradamente acima do os crimes mais hediondos, resultado direto ou in-
de 6% ao ano, no que nem o otimista Ministro Pedro direto do desemprego. O exemplo mais recente e
Malan põe fé, com as atuais taxas de juros. chocante é Brasília. De pacata cidade de servidores

O que dizer aos mais de 16 milhões e meio de jo- públicos cresceu muito além do projetado, mas não
vens que terão 20 anos no ano 2000, representando foi acompanhada pela geração de empregos. Sem
10% da população, e que estarão à procura do primei- indústrias, vem registrando altíssimos índices de de-
ro emprego? Estatística do DIEESE adverte que, na semprego e de criminalidade. E não pára de crescer.
faixa etária dos 18 aos 24 anos, o desemprego cres- Cidade Maravilhosa - O maravilhoso Rio de
ceu 21% até 1996, pulando para 38,7% na faixa dos Janeiro, cantado em prosa e verso, o cartão postal
15 aos 17 anos de idade. Que perspectivas têm es- do turismo interno e internacional, também já não é
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mais o mesmo por falta de empregos. Agora carrega reira? Melhor seria que o Presidente e seus geniais
a triste pecha de campeão da violência e vic~am- pedantotecnocratas pusessem-se a trabalhar para
peão de desemprego, um círculo vicioso que só se reduzir o desemprego, maior chaga de qualquer so-
romperá se houver vontade política dos Governos ciedade. E o caminho definitivo para isso tanto o
Federal e Estadual. Entre as doze principais capitais Presidente, seus auxiliares, como todos nós sabe-
brasileiras o Rio liderou o crescimento do desempre- mos perfeitamente qual é: o crescimento econômico.
go no ano passado. Foi quem mais eliminou vagas O País precisa crescer para gerar empregos. E isso só
na indústria em 1997, 9,58%, atingindo principal- acontecerá com a queda das taxas de juros - as maio-
mente trabalhadores dos setores têxtil, vestuário, res do planeta -, que FHC resiste em baixar a patama-
calçados e alimentos. Pesquisa mensal de empre- res nonnais. Tem medo de espantar seus maiores
gos do IBGE registra 218.947 desempregados só na aliados: os especuladores e o capital intemacional.
região metropolitana do Rio em janeiro deste ano, a Não dá para ligar a televisão, o rádio ou abrir
grande maioria na faixa dos 35 anos e sem o primei- um jornal: só notícia ruim. O Governo não gera ne-
ro grau completo. Esse perfil só piora o retomo ao nhuma boa notícia. Só bordoadas.
trabalho. Com o avanço da informática as empresas
exigem o primeiro grau completo, noções de compu- Dívidas - E uma das piores é que, na melhor das
tação, inglês e mais de uma habilidade. A situação, hipóteses, o Produto Interno Bruto crescerá apenas
que já era péssima, piora a olhos vistos. Só nos me- 1,5% este ano, e todos os bilhões que entraram e en-
ses de janeiro e fevereiro deste ano foram demitidos trarão nos cofres do Tesouro Nacional, ao invés de re-
1.700 bancários. no Rio de Janeiro com automação verterem na melhoria dos programas sociais, têm des-
das agências e privatizações de bancos. tino certo: abater dívidas (interna e externa). Só que o

estoque de nossas estatais, de nosso patrimônio públi-
Alarme - O meu Estado, infelizmente, não está co, está quase completamente torrado, e as dívidas,

sozinho nessa chaga. O desgoverno Fernando Hen- estas sim, não param de crescer nem há qualquer pre-
rique gerou o maior índice de desemprego no País visão de estabilidade algum dia. Motivo: gastos desen-
desde 1984, projetando um crescimento de 52,8% freados em todos os níveis, irresponsabilidade dos go-
em apenas um mês, janeiro, nas seis maiores regiõ- vemantes e ausência de qualquer compromisso cívico
es metropolitanas. A região metropolitana de São e social; tudo em nome do Real e da reeleição de Fer-
Paulo registrava 1,5 milhão de desempregados em nando Henrique e seus vassalos.
janeiro, correspondendo a 16,6% da população local
economicamente ativa. Em dezembro circularam Quanto ao desemprego, não há nenhuma medida
menos 500 milhões de reais pela economia paulista, para estancá-lo. Pelo contrário, a tendência é aumentar
tornando cada vez mais difícil o retomo ao trabalho. com a queda do PIB nacional. Vejamos algumas estatís-

Boquirroto - As mentiras e demagogias diutur- ticas catastróficas: segundo a Fiesp, o número de vagas
nas do Presidente Fernando Henrique não agüen- fechadas pela indústria de São Paulo no primeiro bimes-
tam um dia de pé. Ele diz uma coisa pela manhã e, tre aumentou 161% em relação a 1997. Resultado: 41
pego de calças curtas, a desmente à tarde com a mil demitidos até fevereiro. Previsão: fechar o primeiro

trimestre do ano com 60 mil vagas a menos.maior cara-d~au. Assim foi com o demagógico
anúncio de socorro aos desabrigados do Palace 11, no No campo foram extintos cerca de 1,5 milhão
Rio de Janeiro, sinistra obra do Deputado Sérgio Naya. de empregos em 1996, enquanto milhares de esta-
Pressionado pelos milhares de outros desabrigados belecimentos agrícolas tiveram que fechar suas por-
que não tiveram tamanho privilégio, voltou atrás rapi- tas nos últimos três anos, conforme levantamento da
damente. Na mesma semana desmentiu o anúncio do Fundação Getúlio Vargas e da Embrapa. Resultado:
pacote para enfrentar o desemprego, que em janeiro aumento desenfreado do êxodo rural e espantoso

. bateu todos os recordes - o maior índice dos últimos crescimento dos bolsões de pobreza nas periferias
dez anos: 7,25% nas seis principais regiões metropoli- das grandes cidades, com suas funesta.. conse-
tanas do País e 8,51 % só na Grande São Paulo. As- qüências. Sem dinheiro para a subsistência a popu-
sim é o Presidente da República, um boquirroto, um fa- lação saca as economias da poupança, que já per-
lastrão que gosta de brincar com a miséria alheia. deu 2,2 bilhões de reais até meados de fevereiro.

Se não tem projeto algum para minorar o sofri- As vendas, empregos e salários despencam
mento dos milhões de brasileiros desempregados em todo o País. O movimento no comércio do Rio
pela menina dos seus olhos - o Real -, por que .::aiu 18,1% em janeiro em relação ao mesmo mês
anunciar o inexistente? Por pura demagogia eleito- em 1997, enquanto a queda da mão-de-obra con-

,
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tratada foi de 6,98%, e os que se safaram tiveram os
salários reduzidos em 8,2%.

Sr. Presidente, para encerrar, peço a transcri
ção na íntegra, nos Anais da Casa, do magistral arti
go do jornalista Hélio Fernandes, da Tribuna da Im
prensa, desta segunda-feira, dia 9 de março, do
qual destaco os seguintes trechos:

Com a reeleição ameaçadíssima, FHC,
que não trabalha "preocupado" com desem
prego, tenta mudar sua própria imagem, a
imagem e o retrato do seu governo. Mas,
.como fazer isso no espasmo final de um go
verno do D: desacelerado, despreparado,
desanimado, desacordado, desacreditado,
desaparelhado, desagregado, desencami
nhado, desalentado, desabitado, desalma
do, desambientado, desalinhado, desestimu
lado, desastrado, despropositado, deslum
brado e desempregado?

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

FHC, que não trabalha, "preocupado"
com desemprego

Ontem nos discursos que marcaram a conven
ção do PMDB, foram tratados alguns dos maiores
problemas que afligem o País. Desde o aumento
exorbitante da "dívida" externa até o crescimento
inacreditável da dívida interna. Não examinaram
(provavelmente por falta de tempo), a farsa do au
mento e do pseudo, presumido e previsível recurso
eleitoral de dizer "que os juros caíram substancial
mente". Não foi nada disso, o anúncio dessa "que
da" não chegou ainda ao consumidor. E provavel
mente não chegará nunca.

Essas dúbias e ambivalentes posições econô
micas do governo, explodem agora na campanha
política e eleitoral. Isso nem chega a ser supreen
dente. A grande surpresa desta campanha que já vem
de muito tempo, para a reeleição de FHC, começou
em 1996. Com a aprovação da própria emenda consti
tucional da reeleição. Essa foi a grande, torpe e suja
manobra polítiea-de-consequência eleitoral.

Nunca, jamais, em tempo algum, houve reelei
ção no Brasil. Pois o democrata FHC tinha que de
molir 109 anos (na época da votação) de tradição
para servir a ele mesmo. FHC poderia ter determina
do a reeleição, pelo menos não se favorecendo.
Bastaria para isso estabelecer que a reeleição co
meçaria "com o próximo Presidente", e ele ficaria
inatingível, intocável, intangível. Mas se não fosse
ele mesmo, FHC não se interessaria.

Foi a primeira e única vez que o governo FHC
deu sinais de que estava vivo, desde que assumiu.
Custou a engrenar em tudo, as privatizações-doaçõ
es foram (e continuam sendo) criminosas, jogam
tudo em cima do cidadão-contribuinte-eleitor. Que
continua sem-saúde, sem-educação, sem-trans
porte, sem-habilitação, sem-terra, sem-segurança,
sem-crédito, sem-dinheiro, sem-nada.

E agora, acima de tudo e em primeiro Iguar, SEM
EMPREGO. Por isso no limiar do prazo de desincompa
bilização, perto da eleição ou reeleição, o próprio FHC
fala no DESEMPREGO com prioridade. Quem jamais
trabalhou agora chora pelos desempregados.

Agora, com a reeleição ameaçadíssima (cada
vez mais e de forma traumatiLante), FHC tenta mu
dar a sua própria imagem, a imagem e o retrato do
governo. Estava jogando tudo no resultado da con
venção do PMDB, pois os governalistas extrenados,
garantiam que venceriam, que levariam todos os vo
tos, que mobilizariam o maior partido brasileiro para
a traição e para o candidato impróprio em vez do
candidato próprio. (Dentro do PMDB, FHC sonhava
se transformar" num cão de açougue", na magistral
definição de Manuel Bandeira, em relação aos can
didatos à Academia).

Na verdade, do PMDB FHC só queria duas coi
sas, uma positiva e outra negativa. A positiva: captu
rar os 22 minutos diários do PMDB no horário eleito
ral. Isso seria fundamental para a tremenda divulga
ção de qualquer farsa que engendrassem. E os ad
versários não contariam com esses mesmos minutos
preciosos. A negativa: NÃO enfrentaria os nomes do
PMDB, (Itamar, Requião, Sarney), todos eles de re
percussão nacional e ainda mais, fortalecidos por
esse tempo da televisão. Agora FHC quer jogar tudo
no controle antecipado da mídia, e da divulgação de
"fatores positivos do seu governo". E para isso nada
melhor do que pensar em "diminuir o desemprego",
em criar cada vez mais postos ou frentes de traba
lho. Para começo de conversa, o governo diz fraudu
lentametne: "Existe desemprego em todo o mundo,
principalmente na desenvolvidíssima Europa". Boba
gem. A Europa desenvolvida tem DESEMPREGO
estrutural. São todos países pronto e acabados,
nada mais pode ser cri~do.

No Brasil tudo está por fazer. E não há uma
voz discordante, nem aqui nem em qualquer lugar:
Só se cria emprego com desenvolvimento. Mas não
foi o governo FHC que freou o desenvolvimento?
Não foi ele que diminuiu o consumo? Não foi ele que
aumentou brutalmente as importações? Não foi ele
que diminuiu o ritmo do comércio, da indústria, da



VI- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Chico Vigilante, pelo Bloco
Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero falar de mais um fato triste
ocorrido nesta Casa no dia de ontem. Refiro-me ao
caso do Deputado "pianista".

Confesso que hoje pela manhã, por volta de 6h,
quando ouvi a notícia na Rádio CBN, senti vergonha do
que vem acontecendo nesta Casa. Mais uma vez fui
para a rua vendo o nome do Congresso Nacional - que
tem que ser o sustentáculo máximo da democracia bra
sileira - envolvido em mais um episódio vergonhoso.

Trata-se, sem dúvida, de um delito cometido
por um delinqüente menor, mas dos pequenos deli
tos são gerados os grandes crimes neste País. Isto
acontece porque as pessoas não são punidas.

Mas a prática desses delitos, o clima de impu
nidade que existe neste País, que faz com que um
Deputado vote por outro - seguramente havia um
acordo entre eles nesse sentido -, decorre da ma
neira como as eleições são realizadas hoje do Brasil.
Sabemos que centenas de mandatos são compra
dos ainda no processo eleitoral, quando se troca, de
maneira desavergonhada, o voto por um prato de
sopa - e isso já estão fazendo aqui no Distrito Fede
ral-, por uma dentadura, um chinelo ou meia dúzia
de telhas. É o próprio eleitor que proporciona meios
para que esse tipo de gente chegue ao Congresso
Nacional. E depois se acha no direito de reclamar
desse tipo de elementos que manda para cá.

Mas aqui se fazem pequenos negócios e tam
bém grandes negociatas. V. Exa., como integrante
da Mesa, sabe o quanto se falou nos corredores desta
Casa, para mencionar caso mais recente, do escânda
lo protagonizado pelo Poder Executivo, que comprou
votos de Parlamentares, como se deu no episódio da
emenda que introduziu a reeleição na nossa Constitui
ção. Os votos e a consciência desses Deputados fo
ram comprados por cerca de 200 mil reais. E não
aconteceu nada. A falta de UIT,la apuração rigorosa,
que culmine na cassação dos mandatos, estimula o

Março de 1998 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 20 07183

agricultura, dos serviços? E como justificar inflação PREGADO ou DESEMPREGADO, preferiria está úl-
de 4% ao ano com juros de mais de 30%? tima hipótese. Sem hesitação. Hélio Fernandes

Mas como fazer isso, no espasmo final de um O Sr. Eraldo Trindade, § 2[2 do artigo
governo desacelerado, despreparado, desanimado, 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
desacordado, desacreditado, desmemoriado, des- presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo
trambelhado, desapontado, desaparelhado, desagre- paim, 3º Secretário.
gado, desencaminhado, desagregado, desalentado, O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Vai-se
desabitado, desalmado, desempregado, desabienta- passar ao horário de
do, desamparado, desalinhado, desestimulado, de
sastrado, despropositado, deslumbrado?

PS-Está mais do que visível a preocupação
com o que se chama de "Democracia do Paraguai"?
O Presidente Wasmosy, contrabandista e empreitei
ro que ganha todas as grandes concorrências do
próprio governo, fortalece a Democracia? De que
maneira? Impedindo a eleição do general Oviedo,
em que esse contrabandista reconhecido favorece e
enriquece a Democracia?

PS-2 - Por que ninguém fala na Bolívia? Lá o
Presidente é o general Banzer, que já foi ditador du
rante muito tempo (e há muito tempo, estrangulando
e torturando o povo de lá E no chile? Pinochet, que
comandou o sangrento e cruel assassinato de Salva
dor AIIende, e eleito na terceira eleição que disputa
va? Pinochet passou o governo (que governo?) mas
continuou como ·Chefe do Exército", com transferên
cia garantida para o Senado.

PS 3 - E o Peru? Fugimore, eleito por 4 anos,
já vai completar 8, e quer 12. E a Argentina, onde
Menem cumpre o mesmo caminho de Fugimore,
vem na sua esteira e na sua descoberta? Vai com
pletar 2 mandatos e quer um terceiro. E o México, com
partido único desde 1928? Em que Salina Qe Gortari
Ounto com o também corruptíssimo Raul de Gortari,
seu irmão) serve à Democracia? E nos outros países,
onde se fala mas não se pratica o voto verdadeiro?

PS 4 - Em todo esses países, e nos outros que
não citei, o cidadão-contribuinte-eleitor é enganado,
manipulado e pilotado de todas as maneiras. Quan
do se aproxima a eleição, logo se lembram em pri
meiro lugar do DESEMPREGO. Pois essa é a gran
de e primeira ·preocupação" de todos. Pode-se di
zer sem medo de errar: os diversos governos entra
ano, sai ano, só querem aumetnar impostos, e deles
não prestam contas.

PS 5 - Perto das eleições (como agora no Brasil,
quando FHC só trabalha para a reeleição) a apreensão
é com o desemprego. Mas ninguém fala nos SUBEM
PREGADOS. Esses devem somar 5 ou 6 vezes o nú
mero de DESEMPREGADOS. E em situação ainda
pior. Se eu tivesse que escolher entre ser SUBEM-
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surgimento desse tipo de punguista parlamentar, oferecem-Ihes dentaduras, objetivando ganhar os
que é o sujeito que fica aqui votando pelo outro. seus votos. Logo, é preciso que o eleitor também

Isso leva os pequenos marginais da sociedade faça a sua parte. Eu, da minha parte, estou cansado
- o ladrão de galinha, o batedor de carteiras - a ra- de mandar de volta aos seus Estados políticos cor-
ciocinarem no sentido de que se há Deputados tra~ ruptos. E vejo agora, pelas campanhas eleitorais,
paceando, eles também podem fazê-Io, e terminam que seguramente em 1998 deverão vir outros.
delinqüindo. Como conseqüência, acontece o que Deixo esse registro com muito desânimo, muita
estamos vendo no País hoje. Isso é lamentável, uma insatisfação e com muita vergonha do País em que
vergonha para todos nós. .vivemos.

O episódio mais recente é o do Deputado Sérgio Sr. Presidente, nestes poucos minutos que me
Naya, que, felizmente, é Deputado. Digo felizmente restam, quero falar de algo de bom que aconteceu on-
porque assim a punição virá, porque outras dezenas tem na Capital da República: o anúncio, pelo Govema-
de grandes empresários iguais a ele estão fazendo a dor Cristovam Buarque, de 51 medidas para o restabe-
mesma coisa e não lhes acontece nada. Mas como lecimento da paz e da tranqüilidade no Distrito Federal.
além de empresário Sérgio Naya é também Deputado, São medidas corajosas, mas que estão sendo
felizmente, vamos punHo na Câmara dos Deputados questionadas quanto à sua constitucionalidade. Há, por
e espero que o Poder Judiciário também o faça. exemplo, a determinação do Govemador Cristovam

Não se pode negar que as condições em que Buarque de que sejam fechados pelo Poder Público to-
se encontra o Poder Judiciário, velho, carcomido, dos os estabelecimentos comerciais que trabalhem com
com alguns membros corruptos, permitem chegar- bebidas nos quais haja ocorrido crime mais de uma vez.
mos a este estado de coisas, sob o império da impu- Énquanto as pessoas estavam sendo assassina-
nidade. Impunidade que, sem dúvida, levará à que- das nos bares e em suas imediações, havia o clamor
bra do processo democrático neste País, porque a público para que o Govemo tomasse providências.
partir do momento em que a sociedade não acreditar Hoje, o Govemo anunciou providências, mas, para mi-
mais no Legislativo, no Judiciário e no Executivo es- nha surpresa, aparece a Ordem dos Advogados do
tará instalada a baderna, a balbúrdia, a bagunça. Brasil - Seção Distrito Federal, que deveria ter-se po-

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Deputado sicionado ao lado do Govemo, questionando algumas
Chico Vigilante, V. Exa. dispõe de mais cinco minu- das medidas e dizendo que vai ingressar na Justiça
tos para concluir o seu pronunciamento, já que o De- para que esses estabelecimentos não sejam fechados.
putado Gilney Viana não compareceu. A quem interessa que locais de alta incidência

O SR. CHICO VIGILANTE - Muito obrigado, criminal se mantenham como pontos de marginalida-
Sr. Presidente. Portanto, é fundamental que a Câ- de, de prostituição, de distribuição de drogas e de rnor-
mara dos Deputados exerça o seu papel, excluindo talidade de pessoas honestas, que muitas vezes ape-
mais uma vez de seu quadro elementos indignos do nas passam pelas imediações? São os advogados da
mandato parlamentar. OAB que estão sendo assassinados? Não, são pes-

Melhor pode fazer o eleitor nas eleições de soas do povo. Então não me venham com essa posi-
1998, não votando nos compradores de votos, na- ção legalista, porque ela não assegura a liberdade das
queles que oferecem benesses em troca do voto, do pessoas. E a liberdade maior é a liberdade de viver.
contrário nos cansaremos de cassar Deputados ma- Portanto, está de parabéns o Governo pela ini-
landros que os eleitores insistem em mandar para ciativa de anunciar para a sociedade brasiliense, no
cá. É fundamental que o eleitor tenha consGiência e dia de ontem, as 51 medidas que buscam restabele-
não troque o seu voto por um prato de sopa - aqui cer a tranqüilidade no Distrito Federal.
mesmo no Distrito Federal já há político comprando Muito embora sabendo que temos de combater
sopa e distribuindo para os pobres e miseráveis. Lá as causas, estamos combatendo os efeitos, porque
no Nordeste - vejo aqui o Deputado Paulo Lustosa, as causas são muito mais profundas: desemprego,
que é do Ceará - creio que deve acontecer o mes- salários baixíssimos, falta de educação de qualidade
mo, como ocorre no Maranhão, onde determinados - que, felizmente, estamos combatendo no Distrito
elementos levam os filhos, muitas vezes ainda estu- Federal -, falta de atendimento à infância e à ado-
dantes de Medicina, a distribuírem remédios - anti- lescência e de geração de oportunidades. Portanto,
gamente da Ceme - nos bolsões de miséria para as raízes são muito mais profundas.
que o eleitor vote neles; as próprias autoridades, que No caso do Distrito Federal, o responsável é
não cuidam dos dentes das pessoas, nas eleições conhecido por todos. Trata-se do ex-Governador
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Joaquim RoriL:, que desenvolveu uma polít:ca irres- e Srs. Deputados, ontem, o Governo Federal adotou
ponsável e demagógica de distribuição de terras pú- uma medida de fundamental importância para a saú-
blicas no Distrito Federal, que em seis anos inchou de, que foi a implantação do Piso de Atendimento
esta cidade com mais 600 mil pessoas. Todos sa- Básico, visando maximizar os recursos públicos e
biam e diziam que a cidade ficaria um caos se não minimizar os problemas da saúde no País.
houvesse investimento em segurança pública. Não Lamentavelmente, quando voltei ao meu gabine-
investiram, não aumentaram o efetivo, distribuíram te, fui surpreendido com a visita do Vereador Leodato
lotes de maneira demagógica e hoje estamos sofren- da Conceição Marques, de Marabá, que me trouxe a
do o efeito nefasto daquela política irresponsável. cópia de um manifesto da Cârnara Municipal, dirigido

Felizmente, a população do Distrito Federal, a aos Congressistas paraenses, ao Ministér.o da Saúde
partir das eleições de 1994, começou a dar um basta e à Presidência da Fundação Nacional de Saúde, de-
a essa situação, quando elegeu o Prol. Cristovam nunciando o estado verdadeiramente caótico em que
Buarque. Foi dado um duro golpe na demagogia, na se encontra o hospital da FNS daquela cidade.
irresponsabilidade, na imoralidade instalada nesta ci- Aliás, essa é a tônica geral. A saúde em nosso
dade, restabelecendo-se a legalidade. País está na UTI. Lá em Marabá, os problemas são

Está de parabéns o Governador pela coragem muito mais agravados pela circunstância de ser um
das medidas anunciadas. Espero que a população município-pólo, para onde acorrem todos os habi-
do Distrito Federal em 1998 não queira voltar atrás, tantes de municípios circunvizinhos, que não têm se-
permitindo o retorno daqueles que foram varridos de quer um hospital. Marabá, cidade hoje com 200 mil
outros locais. Essa política demagógica também as- habitantes, possui um hospital público que não tem
solou o Município vizinho de Luziânia, mas a popula- capacidade para atender à sua população e vê-se
ção soube dar um basta ao varrer dos limites do Mu- obrigada a atender o triplo de pessoas.
nicípio de Luziânia toda a família Roriz, não permitin- É verdadeiramente patético o apelo dos edis
do que ele sequer se elegesse Vereador. marabaenses, que, no cumprimento do seu dever e

Espero que na Capital da República seja feita a sentindo na pele os problemas que seus munícipes
mesma coisa e, acima de tudo, que o eleitor do Dis- enfrentam, denunciam o fato de que o hospital, ser-
trito Federal não permita que o sócio de carteirinha viço da mais extrema importância, encontra-se no
do Sérgio Naya, que aqui desenvolve uma política mais absoluto abandono, faltando de tudo que é bá-
clientelista e corrupta, chamado Luiz Estevão de Oli- sico para que se atenda pelo menos precariamente
veira Neto, venha ocupar uma cadeira no Congresso a população. O comércio local vetou o crédito à uni-
Nacional, para depois nos dar o trabalho de cassar dade por inadimplência, e o aparelho de Raios X en-
seu mandato por corrupção praticada aqui dentro, contra-se danificado, fora de funcionamento. Alguns
sendo ele o amigo número um do Sr. Collor de Mello bem intencionados empresários contribuem, e a Pre-
e sócio do Sr. Sérgio Naya. É fundamental que o feitura Municipal, já com parcos recursos, custeia
eleitor de Brasília tenha isso em mente e não permi- parte do material necessário e empresta funcioná-
ta que esse tipo de gente venha para cá. rios, tudo para que não aconteça o pior.

Sr. Presidente, aqui fica o meu registro, com a Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa é
certeza de que a população do Distrito Federal vai a situação da saúde pública em todo o meu Estado,
continuar avançando para a consolidação do proces- e não apenas de Marabá.
so democrático em nossa cidade, porque assim es- Devo acrescentar ainda que recebi um fax de-
taremos dando uma grande contribuição ao Brasil. sesperador, que encerra todo a dor, angústia, incer-

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - A Presi- teza e desesperança de mais de 2.000 famílias do
dência faz um apelo aos Srs. Deputados para que Município de Santa Maria das Barreiras, onde existe
cumpram o tempo regimental de dez minutos, por- um projeto de assentamento implantado pelo Incra.
que a média de tempo ocupado tem sido doze, treze Lá estão os trabalhadores rurais, abandonados a
e até quinze minutos. Assim, alguns Deputados não sua própria sorte, sem salas de aula ou postos de
terão a oportunidade de fazer uso da palavra. saúde; a malária grassa de forma assustadora, fa-

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Pelo Blo- zendo com que os trabalhadores rurais abandonem
co PMDB/PRONA, concedo a palavra ao Deputado suas posses e até as vendam, para não deixar seus
Asdrúbal Bentes. filhos morrerem de malária.

O SR. ASDRÚBAL BENTES (Bloco/PMOB - É lamentável que isso aconteça no sul do Pará, Es-
PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. tado cujo Governador é médico, que deveria ter como
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principal meta a saúde dos seus coestaduanos. A
malária vem afastando o trabalhador do campo e
evitando que o Estado se desenvolva. Entretanto, a
Fundação Nacional de Saúde e a Secretaria de Saú
de do Estado estão desaparelhadas, incapacitadas e
inertes diante desse problema da maior gravidade,
porque não é apenas em Santa Maria das Barreiras
que a malária vem ceifando vidas, afastando o ho
mem do campo, dizimando fammas inteiras, ante a
inoperância e descaso das autoridades.

Sr. Presidente, os trabalhadores rurais de San
ta Maria das Barreiras fazem este apelo de forma
patética mesmo e dizem que se não houver apoio fe
deral para o combate à malária irão abandonar a
área, porque do contrário irão morrer e eles não que
rem morrer. E dizem mais:

"É preciso alguém pensar que somos
seres humanos e que precisamos de apoio,
não só com recursos financeiros, para ficar
mos em nossas propriedades,' e -sim princi
palmente, no nosso caso, a questão da saú
de, que é a nossa prioridade."

Saúde é a prioridade daqueles humildes traba
lhadores.

Por isso, Sr. Presidente, como representante
daquele povo humilde e trabalhador do meu Estado,
que nos tem ajudado a desenvolver aquela região,
faço um apelo para que o Governador do Estado se
compadeça daqueles humildes trabalhadores; para
que a Fundação Nacional de Saúde se desburocrati
ze e não fique a dizer "já repassamos os recursos
para o Estado". Nós precisamos é que ela faça um
plano emergencial, para salvar vidas, porque do con
trário a população do meu Estado irá morrer por des·
caso, desídia, abandono, fome, miséria, malária e
tantas outras mazelas que o poder público não vê,
porque tem olhos para ver, mas não quer ver. E o
pior cego é aquele que tem olhos mas não quer ver.

O Sr. Paulo Paim, 3º Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Luiz Mainardi § 2º do art. 18 do Re
gimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Mainardi) - Para
completar o tempo destinado ao Bloco Parlamentar
PMDB/PRONA, concedo a palavra ao nobre Deputa
do Paulo Lustosa, que disporá de cinco minutos.

O SR. PAULO LUSTOSA (Bloco/PMDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, triste de um povo cujas elites perde
ram a capacidade de se indignar. Triste de uma na
ção quando a insegurança domina cada cidadão, in
segurança quanto à sua integridade física, ao seu

emprego, à sua renda, à sua aposentadoria e ao seu
amanhã. Triste do povo cujos representantes, quan
do são homens marcados pelo sonho de construir
uma nação digna, justa e próspera, desestimulam
se desse intento, diante do julgamento a que as ge
neralizações perigosas conduzem e colocam esses
homens, que sonham, constroem, batalham e pavi
mentam os caminhos de um novo tempo para seu
povo, na vala comum daqueles que têm o mandato
como instrumento para interesses escusos ou dele
se valem para práticas aét!cas deploráveis. Isso leva
a que homens de bem, homens sérios, diante do ví
cio do processo eleitoral, simplesmente se recolham
e desistam da contribuição que deviam dar ao País.

Sr. Presidente, há momentos nesta Casa em
que somos tomados por certa desesperança, por
certo desencanto. Homem que sou do semi-árido
nordestino, sei que hoje, 19 de março, comemora
se o Dia de São José. O nordestino volta os olhos
para o céu pedindo a proteção divina, buscando seu
santo protetor, São José, para que ele consiga lhe
garantir aquilo que é o elemento fundamental para
sua sobrevivência: a água.

Que caia do céu a água que os homens públicos
há mais de um século prometem garantir e até hoje,
numa sucessão de engodos, mentiras e falácias, não
conseguiram dar ao pobre homem do sertão.

Ainda com esperança, pelo menos esperança
em Deus e no seu santo protetor, ele aguarda que a
passagem do equinócio reverta o quadro de instabili
dade climática e lhe permita amanhar a terra e ga
rantir o seu sustento.

Sr. Presidente, é lamentável trazer aqui, mais
Lima vez, essa questão. Isso se tornou um discurso
monocórdio; isso se tornou uma indignação perma
nente; isso se tornou uma denúncia constante, mas
não há quem a ouça.

Os governantes, até hoje, não cumpriram aqui
lo que era esperado, não garantiram alternativas viá
veis, possíveis, que a tecnologia moderna permite. E
pasme, Sr. Presidente, o semi-árido nordestino é
hoje, sem sombra de dúvida, para o que se chama
agribusiness, a agricultura moderna, a área mais
propícia e mais viável deste País.

Temperaturas elevadas e umidade baixa são
propícias à produção em qualidade excepcional,
sem pragas e sem doenças.

Quando fui Vice-Ministro, como assim chama
ra o Secretário Executivo do Ministério da Integração
Regional, comecei a trabalhar em dois grandes cam
pos para essa viabilização do semi-árido: o projeto
de transposição das águas do São Francisco, técni-
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ca usada nos Estados Unidos, na China, na Rússia, Promovido ao generalato em março de 1994, o
que hoje está esperando, que foi proposta no século Gen. Fayad teve o seu registro médico cassado pelo
passado, que tem um projeto amplo montado em Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro -
1984 e que permitirá - veja V. Exa. - só com uma CREMERJ, em maio daquele ano. Posterionnente, essa
pequena tomada da água, 50 a 60 m do São Fran- decisão foi ratificada pelo Conselho Federal de Medicina.
cisco, os quais, pelo processo sinérgico, se transfor- Sem outra alternativa, o Gen. Fayad recorreu
marão em cerca de 70 a 80 metros cúbicos, que ga- ao Poder Judiciário. Em 7 de março de 1996, a Justi-
rantamos água para beber a cerca de duzentos Mu- ça Federal decidiu "anular a pena imposta pelos con-
nicípios do semi-árido e a 12 milhões de brasileiros. selhos" e determinou o "imediato restabelecimento

A água é um direito maior do que a saúde, a da inscrição do Gen. Fayad no CREMERJ".
educação e até a comida, porque se agüenta um pe- Sr. Presidente, enfatize-se, pois, que o Gen.
ríodo muito maior sem comer do que sem beber. Fayad, com base nessa decisão, tem assegurada

Lamentavelmente, Sr. Presidente, nem os sua plena atividade profissional, uma vez que seus
grandes projetos, que continuam como projetos - direitos foram restabelecidos pela Justiça.
projetos das adutoras do sertão, projeto de integra- Ressalte-se ainda que até a presente data, ao
ção de bacias, projeto de aproveitamento de recur- arrepio da lei, a decisão não foi cumprida pelo Con-
sos hídricos de forma otimizada - estão caminhan- selho Regional. No momento, aguarda-se um pro-
do. E o desespero cresce, a desestruturação do inte- nunciamento do egrégio Tribunal Regional Federal,
rior amplia-se, a descapitalização da agricultura é devendo-se observar que o Ministério Público já se
um fato consumado e o êxodo rural vai'gérando os manifestou favoravelmente ao restabelecimento da
exércitos de reserva de miséria na periferia das inscrição do Gen. Fayad no Cremerj.
grandes cidades, criando um nível de insegurança A nossa perplexidade fundamenta-se na atitude
que este País hoje está enfrentando. O nível de in- de segmentos sociais que já condenaram o Gen.
segurança é tal que até a Capital Federal, hoje, exi- Fayad, ignorando deliberadamente o pronunciamento
be dados entristecedores, mostrando que a insegu- da Justiça, movidos, talvez, por interesses de caráter
rança que domina o País já chegou nas barbas do político-ideológico. Esses segmentos desconhecem
Poder. inclusive o preceito da Constituição segundo o qual

Portanto, Sr. Presidente, em homenagem aos "ninguém pode ser privado, sem o devido processo le-
meus conterrâneos do semi-árido, àqueles a quem gal, de sua liberdade e de seus bens, compreendidos
só restou a fé em Deus e a descrença nos homens, aí a honra, a dignidade e a boa fama".
espero que haja vergonha, dignidade e decência Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, temos cer-
neste País e que um projeto como a transposição do teza de que o Exército Brasileiro, que possui mais de
São Francisco e a construção de barragens estraté- seis mil profissionais na área de saúde, orgulhéH>e em
gicas que garantam a utilização racional da água contar com o Gen. Fayad em suas fileiras. Esse senti-
permita superar essa vicissitude, transformar esse mento é respaldado por uma destacada folha de servi-
desespero em esperança e abrir caminhos para a ços prestados pelo Gen. Fayad como médico e militar.
construção de um futuro melhor pelo menos para 20 Prejulgar e condenar é agredir a consciência
milhões de nordestinos que vivem no semi-árido. democrática do povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Mainardi) - Conce- Sr. Presidente, solicitamos a transcrição nos
do a palavra ao Deputado Francisco Rodrigues, que Anais da Casa da apelação em mandado de segu-
falará pelo PTB. rança encaminhada ao Ministério Público Federal

pelo Gen. Fayad, do mandado de segurança impe-
S. Exa. dispõe de dez minutos. trado contra o Presidente do Conselho Federal de
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PTB - RR. Medicina, de outra ação que deu entrada no Tritunal

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Regional Federal da 1ª Região como agravo de ins-
Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna trumento e ainda de um mandado de segurança im-
para defender o Gen. Ricardo Agnese Fayad das petrado na seção judiciária do Distrito Federal.
agressões de que tem sido vítima de uma forma im- Sr. Presidente, entendemos que a reação em ca-
placável e muitas vezes irresponsável. deia que vem sendo desencadeada, inclusive por vo-

Tem causado perplexidade aos integrantes do zes que ecoam nesta Casa, obviamente não pode fa-
Exército Brasileiro o verdadeiro linchamento a que vem zer valer, da forma corno está sendo proposta, a inten-
sendo submetido o General e médico Ricardo Fayad. ção de alguns segmentos da sociedade de condenar
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um militar da mais alta categoria como o Gen.
Fayad.

Dessa forma, deixamos registrados nos Anais
da Casa todos estes documentos de que dispomos.

Outro assunto.

Sr. Presidente, o nosso Estado, Roraima, está
mergulhado em chamas. Há mais de 45 dias tivemos
o cuidado de alertar as autoridades da Secretaria de
Desenvolvimento Regional, especificamente a Defesa
CMI, mais ·precisamente o Ministro Femando Catão,
para os focos de incêndio que ocorriam no Estado.
Àquela época, tais focos eram o prenúncio da grande
catástrofe que poderia acontecer no Estado. Nunca, na
sua história, o verão em Roraima foi tão intenso.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
INPE, e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia,
INPA; já alertavam para o fenômeno EI Nino. O Go
vemador do Estado, os Parlamentares Federais, a
Assembléia Legislativa, os Prefeitos, enfim, todos
nós, há quase dois meses, nos dirigimos à Secreta
ria de Desenvolvimento Regional para pedir provi
dências. Naquela época, informamos à Secretaria
que não mais do que 500 mil reais seriam necessá
rios para conter os focos do incêndio. Mas eles fize
ram ouvidos de mercador.

Hoje não adianta um ou dois milhões, como o
Presidente Fernando Henrique autorizou por medida
provisória, nem três, quatro, cinco, dez ou quinze mi
lhões, porque a desgraça já aconteceu. Mais de qua
tro milhõés de hectares estão literalmente destruí
dos. Resta apenas, hoje, no dia de São José, apelar-

mos para o céu e esperar que a chuva chegue. Mi
lhares de cabeças de gado foram dizimadas; milha
res de propriedades de pequenos, médios e grandes
produtores foram invadidas pelo fogo. Infelizmente,
mais uma vez, nós que alertamos, que até previmos
essa catástrofe, constatamos que o Governo não
teve compromisso algum para minimizar os efeitos
daquela seca que se transformou num verdadeiro in
ferno para a população do nosso Estado.

Portanto, Sr. Presidente, esperamos que em
outros casos, quando o Instituto Nacional de Pesqui
sas Espaciais, que é a instituição de saber científico
competente, alertar as autoridades para fatos como
esse, o Governo, com antecedência, tome providên
cias. Enchentes, secas prolongadas, tudo isso é pre
visto pelo INPE. Mas, infelizmente, a Secretaria de
Desenvolvimento Regional nada fez para evitar essa
catástrofe que ocorreu no nosso Estado.

Infelizmente, o Estado de Roraima, hoje, está
em chamas. Aliás, fui acometido de problemas respi
ratórios devido à fumaça. Andei mais de mil quilôme
tros em um final de semana, nas áreas dos Municí
pios atingidos. A cortina de fumaça contínua chega
atingir 50 quilômetros. Não apenas os homens, mas
os animais também sofrem por causa da fumaça.
Foram enviados, ontem e hoje, 200 bombeiros de
Brasília para Roraima, acho que apenas para juntar
as cinzas, porque nada mais pode se~.feito.
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EMENTA:- Prescricão de fatos alegadamente irregula
res (e que, de Direito, efetivamente estão cobertos pela
Lei da Anistia), ocorrida onze anos ANTES de instau
rado o Processo Disciplinar para a sua apuração. Cons
traneimento Ilegal. Sentença que se deve confirmar, e
Apelo Voluntário de que se deve conhecer, mas que se
deve imorover.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ RELATOR, E
COLENDA TURMA JULGADORA,

I-DOS AUTOS

Trata-se, aqui, de Apelação (fls. 308/324), voluntariamente interposta
que foi contra a mui L, e escorreita, Sentença de t o grau de fls. 296/300 (esta última, expres
samente sujeita a Remessa Ex-Officio, cfr. fls. 300, texto in fine), e que, uma vez tendo aca
tado as conclusões do mui douto Parecer MPF de fls. 280/294, concedeu a Segurança, impe
trada por Militar Não-Combatente, da Área Médica, contra Ato (emanado do Presidente da

. Parte ora Apelante), que lhe cassara o direito subjetivo ao exercício profissional regular da
Medicina, em todo o Território Nacional.

o presente Recurso é tempestivo (exatos 30 dias da publicação da r.
Sentença ora voluntariamente apelada) ratione personae, isto é:- apenas pelo fato de a Parte
ora Apelante (a saber, uma Entidade de Registro e Fiscalização do exercício de Profissão
Regulamentada por Lei Federal Vigente) ora se encontrar jusprocessualmente equiparada à
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própria União Federal, maxime para as finalid~des do disposto, inter alia, no Art. t 88 do ora
vigente CPC.
Foi o Recurso de fls. 308/324 recebido (cfr. r. despacho de fls. 359, in medio, de
02/maio/t 996), porém o foi apenas no efeitO devolutivo, já pelas razões expostas a fls. 433 
item 2, as quais, ao que parece, foram plenamente acatadas, no presente âmbito colegiado re
gional federal, a fls. 432-retro. Tal falta de Efeito Suspensivo acabou por se constituir no obje
to de um Agravo de Instrumento (fls. 417/427), cuja liminar, mesmo tendo sido expressa
mente pedida (na peça exordial, dele interpositiva), acabou se vendo indeferida (cfr. fls. 432).

o mesmo Recurso de Fundo, ora sob exame colegiado, foi ainda objeto
de novo Parecer do MPF (às fls. 429/431), bem como viu-se ele expressamente contra
arrazoado (às fls. 361/416).

o presente Feito Cível Recursal de Fundo encontra-se, portanto, data
maxima venia, já maduro para receber seu julgamento colegiado de nível regional federal.

li-DE JURE

Convencido que já me encontro, quantum satis, maxime mercê das
razões de fato e de Direito expostas, inclusive, nas mui doutas peças de fls. 242/258, 280/294,
296/300, 361/416 e 429143 l-retro, peço ~qui venia apenas para subscrever a fundamentação
jurídica aí constante, na presente oportunidade processual opinativa. Ouso, por igual, mui
respeitosamente (consoante, de resto, é de minha inveterada praxe pessoal) chamar a aten
ção dessa Colenda Turma Julgadora para o. Precedente já estabelecido, inter alia, pela Apela
ção Cível n° 95.01.19169-9/DF, relatada que foi pelo ExmO Sr. Juiz Catão Alves, e já definiti
vamente julgada por esse Colendo Colegiado Regional Federal, inclusive em nível de Embar
gos Infringentes (cfr. DJ. n° 170, de 02/setembro/1996, Seção 2, pág. 63.469, 1° coluna, iu
fine - recorte anexo à presente peça opinativa). No Precedente ora indica.do (cujas Razões de
Decidir peço aqui igual venia para subscrever in totum), são idênticos os fatos, bem como o
fundamento jurídico vigente que se lhes aplicou, alterando-se, na prática, quase que apenas
a pessoa do profissional da área médica envolvido.

Destarte, devo esclarecer, desde logo, que aquilo que abaixo se segue
visa apenas enfatizar certas questões e teses (todas elas já objeto de exposição e debate ex
tensivos nos presentes autos), muito mais do que visaria trazer, agora, à colação, qualquer
aspecto novo, ou original, que, na presente altura processual, possa ser digno de qualquer nota
mais relevante.

II-a-) Fatos já anistiados - Constrangimento Ilegal

Já de saída, cabe lembrar, data veni,p, que os próprios fatos que objeto
fizeram do Processo Administrativo Disciplinar que gerou a presente Impetração (esta últi
ma ora em fase Recursal de 10 e Regional Nível), estão TODOS cobertos pela Lei de Anistia,
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a qual, dentre outras coisas, possibitito~ histórica e politicamente, todo o Processo de
Abertura PoUtica iniciado ao final do Periodo Geisel, finalizado com o início da Adminis
tração Sarney, e finalmente consolidado e cristalizado de vez com o advento, ao mundo ju
rídico-positivo, da ora vigente Constituição Federal de cinco de outubro de t 988.
Logo segue-se que pretender fazer alguém responder agora por tais fatos (que se deve, ex vi
legis scriptae, presumir existentes, porém isentos de punibilidade exatamente porque
igualmente isentos de qualquei" forma de imputabilidade, mesmo em âmbito apenas cível
e/ou administrativo), eqüivale não só a negar vigência à Lei (Federal) da Anistia, como
também, e maxime, a submeter, ipso facto, a pessoa do profissional (assim indiciado e/ou
processado) a uma forma crassa, insofismável e inescapável, além de injustamente degra
dante, de puro e simples Constrangimento negaI.

11- b-) Prescrição já consumada - e desobservada - culminando Dor gerar outra forma
- autônoma - de Constrangimento llegal.

A figura, ora aventada, do Constrangimento Ilegal, igualmente se faz
intergiversavelmente ocorrente no presente caso concreto, também mercê das considerações
doravanle expostas, co~o segue. éJ,( .

E cediço, entre nós, o fato de constituir, de jure, Constrangimento
Ilegal, fazer-se com que alguém se veja obrigado. a responder a Processo (Penal e/ou Discipli
nar), por fatos i1icitos, ou irregulares, a si imputados, mas que já tenham sido atingidos pela
prescrição, a qual, consoante bem o sabemos em Direito, entre outras coisas faz perecer a
justa e jurídica pretensão punitiva da Entidade de Direito a quem caiba, de jure, exercê-Ia
contra um dado indivíduo.

E parece-nos, data maxima venia, ser exatamente isto que ocorre in
casu, senão vejamos:-

a-) Os fatos (a ensejarem, em princípio, a punição disciplinar de que ora em Juízo se cuida)
teriam ocorrido entre 1970 e 1972, quando vigente se encontrava o Código de Processo
Ético-Profissional para os Conselhos de Medichia, cujos Artigos 84 e 85 estabeleciam
um prazo prescricional qüinqüenal, e mandavam, clara e insofismavelmente, que o mes
mo fosse contado a partir da data de ocorrência do(s) dito(s) fato(s) que ensejasse(m)
uma dada punição disciplinar.

b-) Desta forma, segue-se que a prescrição (dos fatos irregulares de que ora se trata) teria
ocorrido, e se consumado plenamente de jure, em 1975 (na melhor das hipóteses)~ ou en~
tão até finais de 1977 (na pior delas), quando o já supra referido Código Ético
Profissional ainda estava vigente:- e assim vigente continuaria ele até, pelo menos, a data
de 14/dezembro/1980, exclusive, quando (aqui mercê do disposto em seu próprio Art. 5°),
entrava em vigor no Pais a Lei nO 6.838, de 29/outubro/1980, a partir de então vigente,
frise-se, sob cujo pálio foi instaurado o Processo Disciplinar Administrativo que ensejou
a presente Impetração de Segurança - ora em fase de Apelação Voluntária e R.E.O.
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-, e Lei Nova essa, de resto, cuja orientação (a respeito de duração e contagem do ora
enfocado prazo I,rescricional) será mais minudentemente analisada a seguir.

c-) Na verdade, dita "Lei Nova" (6838/80) em nada diferia da orientação, espírito e teleologia
juridicos anteriormente vigentes sobre prescrlçAo. Apenas utilizava ela uma IIngungem
menos precisa, menos técnica, mais ambígua e plurívoca (o que, aliás, era até bastante
comum ocorrer no Perí~do Figueiredo!. .. ), ao mandar textualmente tal lei nova contar o
mesmo prazo prescricional qüinqüenal (cfr. seu M. 1°, in fine), verbis:- "da data de
verificação do fato respectivo" (Nossos negritos).

d-) Ora, Em Português, alguém pode verificar um fato q.uando dele toma ciência; ou então,
um fato pode "se verificar" quando ocorre, acontece, se materializa, ou se consuma (de
per si):- eis aí a ambigüidade, e o indesejável plurívoco na linguagem do novo texto legal,
já que "verificação" é o substantivo correspondente ao verbo verificar(/-se), o qual,
como vimos, neste contexto gramatical adquire um indesejável sentido plurívoco, ambí
guo e inespecífico, tudo dependendo da regência sintática que se lhe dê (objetiva direta
ou indireta), bem como de sua eventualmente presente, ou não, pronominalidade (o que
ocorre com a simples adição, ao dito verbo, da partícula reflexiva "-se"). &. '

e-) Consoante vimos supra, tanto o Léxico (quanto, e maxime, a própria Lógica Jurídica),
ambos nos dizem que fatos PODEM "se verificar" na exata data em que ocorrem, ou
seja, naquela mesma data em que eles., "se consumam", acontecem, se materializam,
etc... ; OU ENTÃO naquela data em ,que alguém OS VERIFICA, isto através do ato e
operação mentais de deles tomar ciência (subjetivamente!).

f-) Logo se segue que a data "de verificação" de um dado fato será exatamente aquela mes
ma data em que o dito fato ocorreu, se consumou, aconteceu, materializou-se, etc... ; OU,
então, será aquela em que alguém o tenha percebido ocorrido e/ou existente.

g-) O sentido da Lei Nova, seu espírito e teleologia são claros in casu, muito embora a
melhor (porque mais técnica) expressão legal escrita fosse "data de consumação" (ou de
ocorrência), e não "data de verificação"; expressão esta que, consoante já vimos retro,
pode ser vista e entendida como tendo um sentido vago, ambíguo, inespecífico, equívoco
ou plurívoco:- isto, de resto, face a apenas um dos vários sentidos possíveis, inerentes ao
vocábulo "verificação".

h-) Não obstante o Léxico e a Semântica, curial é lembrar sempre que, em Direito vige o
principio "IN DUBlO PRO REO", ou seja:- o de que toda interpretação legal-penal (ou
mesmo legal-disciplinar), a prevalecer e primar sobre todas e quaisquer outras interpre
tações logicamente possíveis, será exatamente aquela que mais favoreça ao Réu (ou In
diciado!). E, in casu, mais favorece ao Réu contar-se o prazo qüinqüenal de prescrição
a partir da data de ocorrência, de consumação, de materialização, e, portanto, de VER' FI
CAÇÃO IN CONCRETO does) fato(s) que ora lhe é(são) imputado(s), e de que ora·em
Juízo se trata.
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Outra NÃO É a MELHOR exegese EM DIREITO possível a respeito.

.Em Suma:- O Direito vigente à época dos fatos (época essa, de resto, na qual igualmente se
consumou a prescrição), estabelecia um prazo prescricional qiiinqüenal; e
mandava contá-lo, clara e insofismavelmente, da data de ocorrência e consumação
do dito fato punível (Arts. 84 e 85 do Estatuto Processual Médico então vigen
te).

:- A prescrição se consumou, sob essa lei aplicável, na pior das hipóteses em 1977,
quando o direito escrito (que assim o estabelecia) ainda estava em pleno vigor ju
rídico, frise-se.

:- Após assim consumada a prescrição, sobrevem a Lei Nova (1980), a qual, menos
que alterar a orientação anteriormente estabelecida, ratifica-a, fazendo-o, porém,
numa linguagem menos clara que aquela anteriormente empregue no então vigen
te texto legal.

:- A Lei Nova, ademais, em nada altera o anterior (e já consolidado!) estado jul"idi
co das coisas In concreto, visto como a prescrlçAo qUlnqUenal já se tinha ope
rado, de jure, sob o regime anterior, o que ocorrera pelo menos 3 anos az.;«tdo
advento da Lei Nova (a saber, em 1977).

:- O Processo Administrativo Disciplinar (instaurado contra a Parte Impetran, ~a
Apelada), iniciou-se em 1988, ou. seja:- sob o "novo"(?) regime, posteriormente
estabelecido pela Lei nO 6838/80~ e "apenas" onze (1 t) anos APÓS já consumada
de jure a Prescrição:- e isto,1 frise-se, qualquer que seja, dentre os dois acima
tratados, aquele especifico regime jurídico que se escolha, e sob cuja ótica se lu~ia

eventualmente de estudar o i.n:;ti~uto da prescrição discilJlinar qüinqüenal ora in
concreto.

:- O Constrangimento Ilegal, portanto, a que a Parte ora Apelada foi (e ainda agora
continua a ser!) submetida, parece-me óbvio e insofismável:- e o é, de jm'e, sob o
peso inignorável de, pelo menos, onze longos anos de prescrição já de jure con
sumada.

:- As inescapáveis responsabilidades pessoais (que in casu houverem de ser apura
das), que o venham a ser nos DEVIDOS tempo e âmbito judicial (penal e/ou cí
vel, cobrindo, como de praxe, os danos emergentes e os lucro!l cessantes, uns e
outros igualmente desse Constrangimento Ilegal oriundos), já que nos parece
clara e auto-evidente a circunstância igualmente jurídica de que os fatos (objeto
do Processo Administrativo Disciplinar supra citado) efetivamente estão, de
jure, cobertos e alcançados pela Lei de Anistia, ao passo que o Constrangimen
to Ilegal (adveniente e oriundo que é da própria Instauração, de jure incabível,
do dito Processo Administrativo) ainda no presente momento é perfeitamente
tipificável, imputável e punível, de resto, à luz de legislação (federal e comuni)
ora em pleno vigor no Pais.

11- c -) Constrangimento Ilegal. inclusive Dor Vício de Competência (processante e puni
tiva)
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o "status" juridico (ltncional-públicol) ora, e seml're, ostentado pela
Parte ora Apelada, era, é, e sempre foi o de UMilitar de Carreira (NJlo-Combatente) da
Área Médica", nesse mesmo (e único!) enquadramento Ouridico público!) ficando sempre
inserido o dito Oficial Militar, ora Apelado, para todos e quaisquer efeitos em Direito possí
veis, inclusive, e maxime, aqueles respeitantes ao seu próprio posto hierárquico, si et in
quanto Oficial da Ativa da Borça Armada Singular - Exército Brasileiro -, e isto sem
pre dentro da especifica Carreira Militar (Terrestre) que, ainda Aspirante a Oficial, ele
abraçou..

O fato de também ser ele formado em Medicina é, em si mesmo, e pe
rante o Direito Público, apenas um ccplus" penonalissimo que (por necessidade e conveni
ência da própria AdministraçAo Militar) ensejou o final enquadramento funcional interno
da Parte ora Apelada, enquanto Oficial Militar, como Nlo-Combatente, pertencente à Área
Médica. Tem ele, portanto, enquanto Militar de Carreira, e sempre não-obstante o fato de
também ser Médico, acesso legal isonômico a todos os cursos pré-requisitivos de sua aJicnsão
hierárquica dentro da Força a que pertence, até o Generalato inclusive. '. ' . '

"",
Esta digresslo (de natureza juridico-administrativa) 'se justifica para

explicar todo o contexto juridico dentro do qual deve ser vista a Lei Federal que dispõe sobre
a Inscrição, do dito funcionário público militar, perante o Órglo Regional de Classe encar
regado da fiscalização do exercicio da Medicina. Tal inscrição visa, na prática, apenas é elidir a
eventual figura do Exercicio Irregular (ou.Uegal) da Medicina, figura essa, de resto, que, em
caso de eventual não-inscriçio, poderia, pelo menos em tese, se configurar contra todos e
quaisquer militares médicos, mesmo no exerdcio corriqueiro de sua atividade, até enquanto
funcionários públicos do âmbito militar,!,
Eis, então, o porque jurídico, entre outras coisas, de li competência legal-disciplinar (para
reger, fiscalizar, e, eventualmente, até punir) o militar médico, no exercicio de seu mistel'
(este último, ao mesmo tempo, castrense e terllp~utico-cient(fico), pertencer, de jure, à
própria Instituiçio Militar em cuja cadeia-de-comando dito Oficial Médico'se insere, e
NÃO ao Órgão Regional de Fiscalização do Exercicio da Profissão M~dica perante o qual,
consoante vimos, o mesmo militar também se encontra (merlle formalmente) iniicrito:- o que
se dá, como vimos, ex vi legis, porém na prática apenas e basicamente'para finalidades mera
mente elisivas da eventual configuração de um possivel caso de irregularidade lógico-juridico
formal, o qual seria sistematicamente recorrente, mesmo se no corriqueiro e diuturno de-
sempenho de funções de natureza estritamente médico-cientificas. '
Este, e não qualquer outro, é o especifico contexto juridico-sistemático em que, de resto,
haverá de ser vista (e in concreto aplicada!) a ora vigente Lei Federal n° 6.681, de
16/agosto/1979, maxime em seus Arts. 1° e 5°, plenamente em vigor que está agol'a, .bem
como assim também estava na época da instauração (indevida, inclusive por iguall11ente
inarredável vicio de competencia) do Processo Administrativo Disciplinar que acabou por
gerar a presente Impetração de Segurança, ora já em Fase Recursal Regional Federal.
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11 - d -) Descaso. imputável à Parte ora Apelante. para com a Dignidade da Justiça in
concreto

Não há, nos presentes Autos, desde fls. 303, qualquer laivo de possível
•evidência visível de efetivamente ter a douta Entidade de Classe, ora Apelante, já cumprido.

ou sequer feito cumprir, a não-obstante mui r. decisão togada de fls. 296/300, esta última I"e
corrida que ora se encont:a SEM, porém, que QUALQUER Efeito Suspensivo, contra seu
pleno e livre curso, tenha sido de jure estabelecido no presente, e Superior Grau de Jurisdi
ção Federal (cfr. fls. 359, 432 e 433-retro). Como se vê, e maxime neste aspecto crucial. de
quase nada a(f.hnL0u (pelo menos até a presente altura processual) ter sido interposto o Recur
so Instrumental Propedêutico (cuja cópia consta de fls. 417/427, e 436-retro), já que a medida
liminar (de efeito suspensivo), ai requerida, acabou por se ver expressa e especificamente
indeferida, agora mercê do mui r. despacho regional-reIatorial de fls. 432.

Disto se segue, inexoravelmente, que a "omissão" (na verdade, a recusa
franca e tácita, já que é difíçil acreditar-se, em boas Fé e Lógica, que um tal comportamento
omissivo seja inocentemente inconsciente, ou apenas meramente desatento, por parte de
quem de Direito) de que ora se trata, se constitui, na verdade, em crasso (tanto quanto impel"
doável!) desrespeito assintoso (e ativo!) contra a própria Dignidade, bem como contra o
desejável (e irregateável!) Primado, juridicos (E polfticos!), tanto da Justiça, quanto, e ma
xime, do próprio Poder Judiciário, Dignidade e Primado esses, de resto, veiculados que se
encontram, de jure, em todas e quaisqq~t:.deçisões jurisdicionais tomadas in concl'eto por
uma dada (e in casu mui doutal) Toga Judicante, e maxime quando se veja esta última se
cundada (consoante, de resto, ocorre in casu), pela força confirmatória de um mui r. despa
cho liminar-denegatório já prolatado, e mantido, no presente nível Colegiado Regional Fede
ral.

11- e -) Constrangimento Ilegal (por crasso e patente Cerceamento de Defesa. configura
do" na Fase Administrativa). consistente na ausência da devida observância. por
parte da Aútoridade então Processante. aos Principios Jusconstitucionais da
Amplitude da Defesa. e do Contraditório. falta essa cometida. de resto. já na ple
na vigência da atual Constituiçio Federal.

A fls. 64 consta notícia de o então Indiciado, e ora Apelado, nunca ter
sido sequer ouvido, em depoimento pessoal, pela Comissão que o processava, no âmbito
Administrativo. Tal falha jusprocedimental (e processual-anulatória) se deu sob o pálio do ex
pressamente disposto, de resto, no Artigo 10 (vide fls. 64 e 77-retro) do então vigente, e in
casu aplicado Código de Processo Ético-Profissional para os Conselhos de Medicina (texto
integral às "fls. 7S/84-retro), o qual, na prática, chega ao crasso e patente cúmulo inconstituci
onal de "dispensar" a tomada formal do depoimento pessoal do próprio Indiciado, caso tal
depoimento seja considerado "desnecessário", AO ÚNICO ALVEDRIO da própria Auto
ridade Administrativa Processante (believe it, or not!).
Isto, frise-se, foi feito in casu ,já na plena vigência da atnal Constituição Federnl (de
OS/outubro/1988), cujo inciso LV de seu Art. 5° é, de resto, de teor auto-explicativo, e frall-
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camente INCOMPATíVEL com o dis~osto no supra-indicado Art. 10 do citado Código
Médico, este último obviamente nilo':'recepclonado pelo ora vigente sistema jUl'(dlco
constitucional. As conseqtiências disto são, no mínimo, previsíveis e evidentes por si mes
mas:- Processo Administrativo-Disciplinar NULO Pleni .~uris.

111 - EM CONCLUSÃO

Pelo exposto (e atuando in casu, como de praxe sempre estrita e exclu
sivamente corno "custos legis"), opino no sentido do conhecimento (apenas porque legal
mente tempestivo), porém com o mais pleno, cabal e raso improvimento de meritis do pre
sente Recurso de Apelação, prevalecente pois restando o m.d. decisul1l recorrido, prolatado
em 10 Grau de Jurisdição Federal.

Brasília, em 12 de setembro de 199,

~
FERNANDO ·U.O. DE MACEDO

Procurador Regional da
República na 18 Região/DF

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

N° 075 /1996 - PRDF/BP

MANDADO DE SEGURA~ÇA N° 95.0018856-2

Impetrante: RICARDO AGNESE FAYAD
Impetrado : PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

Excelentíssimo Senhor Doutor, MM. Juiz Federal da 78 Vara da Seção Judiciária
do Distrito Federal: EMENTA

CONSELHOS REGIONAL E FEDERAL DE MEDICINA.
MILITAR MÉDICO. FUNÇÃO MILITAR. PROCESSO
DISCIPLINAR. FATOS REFERENTES AO- REGIME DE
EXCEÇÃO. ANISTIA. INCOMPETÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. NULIDADE.

Anistia. O instituto da anistia não se aplica senão a crimes
políticos, por isso que não abrange sequer os crimes comuns e
muito menos os ilícitos de ordem administrativa e disciplinar,
ainda que conexos.

Incompetência. Os Consdhos Regionais c Federal de
Medicina não têm competência para julgar militar médico por
falta de natureza ético-profissional relativa à prática de atos
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inerentes à atividade militar, conforme o disposto expressamente
no art. 5°, parágrafo único, da Lei nO 6.681, de 16.08:79.

Prescrição. O curso do prazo da prescrição, salvo hipóteses
excepcionalíssima~ 'começa a fluir do momento da consumação
do fato e não do seu conhecimento pela autoridade pública.

Nulidade. É nulo o processo disciplinar com inobservância
dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem haver ao
menos a audiência do acusado.

Da análíse dos autos, verifica-se que ao impetrante, acusado de haver infringido as
normas inscritas nos arts. 2°, 49, 50, 53, parágrafo único, e 55 do Código de Ética
Médica, foi aplicada a pena prevista na alínea "e" do art. 22 da Lei nO 3.268, de 30 de
setembro de 1957, consistente na "cassação do exercício profissional, ad referendu·m do
Conselho Federal".

Daí a impetração do presente mandado de segurança contra ato do Senhor Presidente
do Conselho Federal de Medicina confirmatório da pena disciplinar imposta ao
impetrante pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, acusado de, na
condição de médico militar, haver sido, além de conivente, omisso em comunicar a
prática de tortura de presos políticos aos órgãos competentes.

Na inicial, o impetrante, antes de sustentar que os fatos não foram cabalmente
provados, argúi preliminares que podem ser assim resumidas:

a) anistia em seu favor concedida pela Lei n° 6.683, de 28.08.79, que acobertou, com
o manto do esquecimento, todos os fatos, da natureza daqueles de que é acusado no
processo disciplinar em apreço, ocorridos no período de 02.09.61 a 15.08.79, inerentes
ao regime de exceção~

b) incompetência dos Conselhos Regional e Federal de Medicina, haja vista o
disposto no art. 124 da Constituição Federal e na Lei nO 6.681, de 16.08.79, art. 5°, este
fazendo a distinção entre médicos no exercício de atividades decorrentes de sua condição
de militar e médicos no exercício de atividades civis e estipulando que o médico militar
não se sujeita à ação disciplinar daqueles Órgãos de Classe, mas, sim, ao Estatuto dos
Militares, soment.e podendo ser julgado, por eventual falta ético-profissional de que seja
acusado de haver cometido no exercício da função militar, no Superior Tribunal Militar,
perante o Conselho de Justificação, de acordo com a Lei nO 5.836, de 05.12.72,
combinada com o art. 42, § 7°, da Constituição Federal~

c) prescrição, conforme o disposto no art. 84 do Código de Processo Ético
Profissional da classe médica, haja vista que os fatos de que ele é acusado, se verdadeiros
fossem, teriam ocorrido nos idos de 1971 e 1972, quando servia, como médico militar,
no Batalhão de Polícia do Exército do Rio de Janeiro;

d) julgamento fora do devido processo legal, uma vez que não existiu libelo
acusatório, mas, sim, um processo por procedimentos verbalmente elaborados, sem que
houvesse qualquer registro por escrito do mesmo;

e) inexistência de processo administrativo disciplinar instaurado contra o
impetrante, posto que, com a finalidade de cassar o seu registro profissional a qualquer
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custo~ foi ultilizado um outro processo em que o acusado não era o impetrante, mas, 'Sim,
o ex-médico Amilcar Lobo.

No mérito, o impetrante sustenta que o processo administrativo de que se trata foi
instaurado e desenvolveu-se com ba!ie em fatos infundados, não provados,
principalmente em depoimentos de testemunhas que se limitaram a afirmar a sua
presença no quartel onde prestava serviço militar, dizendo que ele ministrava remédios
para amenizar a dor causada pelas torturas de presos políJicos e os encaminhava à
enfermaria para tratamento.

Por fim, diz o impetrante que os membros do CRM-RJ acusaram-no de não ter
denunciado a prática de tortura, ignorando plenamente os obstáculos impostos pelos
regulamentos militares, segundo os quais o comando superior é totalmente responsável
por tudo que é ou não feito por seus subordinados, sem que estes possam sequer
questionar as ordens recebidas.

Portanto, sustenta o impetrante que estaria praticando um crime militar, acaso
denunciasse, ou seja, acaso desreipeitasse a hierarquia e a disciplina militar, conforme o
previsto no CPM, art. 326, e, também no Estatuto dos Militares, Lei n° 8.880, de
09.12.80.

Nas informações, sustenta a autoridade impetrada que após a abertura de processo
disciplinar contra um colega de profissão que servia ao mesmo tempo e na mesma
unidade com b impetrante é que se soube da sua participação em crimes de tortura,
confirmados até por depoimentos das testemunhas daquele processo, por isso que a
partir daí se abriu "a o/flcio" o processo ético-disciplinar contra ele.

No atinente à prescrição, sustenta-se, nas informações, que esta alegação não tem
procedência, pois a Lei nO 6.838, de 19.10.80, no art. 10, diz que ocorre a prescrição,
no processo ético disciplinar, em cinco anos, contados da data do conhecimento do
fato pela autoridade. E, no caso, este conhecimento somente se deu no processo
administrativo instaurado contra o ex-médico Amilcar Lobo, em 1987, sendo certo que a
abertura do processo disciplinar contra o impetrante foi feita em 1988.

Realtivamente à alegação de anistia, sustenta a ilustre autoridade que esta somente
pode excluir a conduta criminosa do mundo jurídico. No tocante ao processo
administrativo disciplinar, não há crime, mas inobservância do Código de Ética
Profissional. Mesmo que assim não fosse, a prescrição somente poderia ser aplicada caso
o processo estivesse em curso no âmbito do Poder Judiciário, já que quanto ao processo
administrativo não há falar em prescrição.

Com referência à competência da Justiça Militar, prossegue a autoridade coatora, a
legislação específica não prevê sanções no âmbito do Código de Ética Profissional,
somente penalizando, com a cassação da patente, os crimes militares propriamente ditos.
Reafirma a competência do Conselho Regional de Medicina, com fundamento na Lei n°
3.268, de 1957, art. 22, alínea "e", para a aplicação de sanções disciplinares àqueles
casos e, mais especificamente, para cassar o registro profissional dos médicos que hajam
cometido infrações ético-disciplinares.

Ato contínuo, acrescenta que o impetrante cometeu as infrações de que é acusado não
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só dentro, mas também fora da unidade militar em que servia, mais precisamente em uma
casa denominada "casa da morte" ou "casa da tortura". Por isso que não pode ele se
defender sob o pretexto de cumprimento de ordens de superiores hierárquicos. Além do
mais, este argumento somente seria válido se tais ordens não fossem absolutamente
ilegais, não havendo, portanto, no caso, qualquer excludente de antijuridicidade de sua
conduta.

Finalizando, sustenta a autoridade impetrada que o processo correu totalmente sob a
observância do devido processo legal e que ficou provado que o impetrante praticou atos
se não contrários ao Código de Ética Profissional, pelo menos fora dos padrões de
comportamento ético adotados e praticados pelas organizações de medicina.

I

Com o exposto, passa-se a opinar.

Anistia
No atinente à alegação de que, havendo anistia sobre os fatos da espécie, não poderá

haver punição disciplinar, parece-nos que a melhor doutrina não está com o impetrante.
Na lição do Professor Pinto Ferreira (Comentários à Constituição Brasileira, 2° v.,

Saraiva, 1990, pp. 515-517) o instituto da anistia é "uma ·decisão do poder soberano
que leva determinadas infrações criminais ao esquecimento; por conseguinte, não só
extingue os processos respectivos, mas também torna as condenações sem nenhum
efeito penal. Rui Barbosa a define: •A anistia é um ato político, pelo qual se faz esquecer
o delito cometido contra a ordem, o atentado contra as leis e instituições nacionais' ... No
atual direito brasileiro faz-se distinção entre anistia, graça e indulto. A anistia somente é
concedida por lei, enquanto o indulto e a graça são concedidos por decreto do Poder
Executivo".

Mais adiante, o mesmo eminente jurista reporta-se ao Professor Carlos Maximiliano,
citando-o (ob. cit., p. 533): "Carlos Maximiliano adverte: •Aplica-se, portanto, não só
aos delitos politicos, mas também aos comuns, quando são elementos daqueles ou
circunstâncias agravantes dos mesmos... A anistiaábráflge os crimes políticos e os
conexos ou acessórios. Apreciam-se, de preferência, os motivos da infração, tenha,
embora, os característicos do delito comum'"

Vale observar que, das referências ao instituto da anistia tantQ no direito pátrio como
no direito comparado, tanto na atualidade como em suas origens, no longínquo perder
dos tempos, historicamente, este instituto sempre foi abordado e regulado como matéria
afeta ao direito penal, sendo inclusive previsto no Código Penal Brasileiro como causa
extintiva da punibilidade (C.P., art. 108,11).

Relembre-se que no direito brasileiro há uma série de características afetas a este
. instituto que lhe imprimem um caráter de norma jurídico-penal, dentre elas:· a distinção
entre anistia, graça e indulto, reside em que somente aquela é concedida por lei, se dá em
relação a crimes políticos, é total (alberga inclusive o tempo pretérito, sendo
eminel1'~emente retroativa, ao extinguir o fato punível em sua origem).

, I .

É a espécie de graça, lato sensu, da qual decorrem efeitos, de regra, apenas criminais,
pois extingue o direito de punir por parte do Estado, envolvendo-o em olvido completo.
De regra, não implica restrição aos efeitos civis e disciplinares do crime allistitlllo,
conforme a doutrina. "A' pena discipl;"ar autônoma também não é atingitla pela
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anistia". (Anistia. Pesquisa: Serviço de Informação Legislativa. Redação: Humberto
Haydt de Souza Mello: Rev. de Inf. Legislativa, março, 1965, p. 184).

A anistia "oblitera o crime deixando em vigor só as conseqüências civis" deste.
(Anistia. Pesquisa... , p. 184).

Aliás, nem os crimes comuns são objeto de anistia, mas de indulto. A anistia reserva
se propriamente aos crimes políticos, conforme a doutrina: "A anistia, desde a sua
origem, quer se filie a Transíbulo, quer se remonte a Solon, sempre foi, entre todos os
povos civilizados, e continua a sê-lo no nosso direito "o véu eterno do esquecimento dos
crimes políticos, aplicável pela's altas conveniências da ordem social, para conferir a paz
em seguida às convulsões internas do país". Pondera Pontes de Miranda que não é o
nome que lhe dá o caráter. Pode acontecer que o Poder Legislativo chame de anistia a
concessão que não tenha esse caráter..." (Anistia. Pesquisa... , p. 184).

Efetivamente a anistia diz respeito ao direito penal, a processos judiciais, não se
aplicando aos fatos configuradores de ilícito ético-disciplinar, ainda mesmo que conexos.

No caso dos autos, o impetrante invoca em seu favor a Lei n° 6.683, de 28.08.79, que
concedeu anistia ampla, geral e irrestrita.

Ocorre que esta lei não fugiu à doutrina, dispondo apenas sobre os crimes políticos
em sentido estrito.

Senão vejamos:

"Art. 1o É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido
entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes
políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos
políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de
Fundações vinculadas ao Poder Público, aos servidores dos Poderes
Legislativo e Judiciário, aos militares e aos dirigentes e aos representantes
sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares.

§ 1° Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer
natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação
política.

§ 20 Excetuam-se dos beneficios da anistia os que foram condenados pela
prática de crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal."

"Art. 11. Esta Lei, além dos direitos nela expressos, não gera quaisquer
outros, inclusive aqueles relativos a vencimentos, soldos, salários, proventos,
restituições, atrasados, indenizações, promoções ou ressarcimentos. "

Portanto, no caso dos autos, não aproveita ao impetrante a Lei nO 6.683, de 28.08.79,
que concedeu anistia aos militares punidos o que não é o seu caso'.

Incompetência

Antes de tudo, transcreve-se as normas inscritas no art. 5° e seu parágrafo da Lei nO
6.681, de 16.08.79, que, a propósito do tema, assim dispõem:
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"An. 5D OS médicos, cirugiões-dentistas e farmacêuticos militares, no
exercício de atividades técnico·profissionais decorrentes de sua condição
militar, não estão sujeitos à ação disciplinar dos Conselhos Regionais nos
quais estiverem inscritos, e siw, à da Força Singular a que pertencerem, à
qual cabe promover e controlar a estrita observância das normas de ética
profissional por parte de seus integrantes.

"Parágrafo único. No exercício de atividades militares decorrentes de sua
condição de Militar, ficam os médicos, cirurgiões-dentistas e farmacêuticos
sob a jurisdição do Conselho Regional no qual estiverem inscritos, que, em
caso de infração de ética profissional, poderá puni-los dentro da esfera de
suas atividades civis, devendo em tais casos comunicar o fato à autoridade
militar a que estiver subordinado o infrator."

Tais dispositivos legais bem esclarecem que os médicos militares "não estão
sujeitos à ação disciplinar dos Conselhos Regionais", mas, sim, à da Força Singular,
quanto às suas "atividades técnico·profissionais" decorrentes de sua condição de
militar, demonstrando de forma eloqüente que a jurisdição dos Conselhos Regionais
somente os alcança no exercício de atividades profissionais não "decorrentes de sua
condição de Militar", isto é, "dentro da esfera de suas atividades civis" (art. 50 e
parágrafo da ~ei nO 6.681, de 16.08.79).

A letra expressa e clara da lei não comporta maiores divagações. Compete ao Poder
Público, diretamente, disciplinar o exercício das funções de seus servidores públicos, e
nunca através de interposta pessoa.

Esclarecendo melhor, é por demais trivial que, quando o Poder Público delega o
exercício do Poder de Polícia a autarquias federais para a fiscalização do exercício de
certas profissões regulamentadas, pretende, certamente, disciplinar tão somente o
exercício de tais profissões no setor privado, pois no exercício de cargo ou função

.pública civil ou militar, em lei nenhuma o Estado abdica do Poder de Polícia para aplicar
as sanções disciplinares cabíveis a seus. servidores, qualquer que seja a atividade
profissional por eles exercida 'no recinto da administração pública. Nesse caso, a
competência para submeter a processo disciplinar e julgar somente pode ser exercida
direta e imediatamente pelo próprio Poder Público, por ser ditada em razão do exercício
do cargo púbJico e não somente do exercício da profissão.

Pelo menos não é do nosso conhecimento que esteja sequer nas cogitações da
administração pública delegar o poder disciplinar que possui sobre seus servidores a
entidades outras que não os órgãos competentes para tanto na forma estipulada por lei.

Concluindo, ao julgar o médico militar no exerC1ClO de atividades profissionais
inerentes à sua condição de militar, alheias ao exercício de atividade profissional civil no
setor privado, o Conselho Federal de Medicina proferiu decisão nula, por vício de
incompetência, conforme preceito de direito fundamental inscrito na Constituição,
segundo o qual "ninguém será processado nem sentenciado seIJáo pela autoridade
competente" (artigo 5°, inciso LIII).
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Enquanto o impetrante sustenta que a ~~escrição corre -da data do fato, a autoridade
impetrada sustenta que corre da data em que o fato se tornou conhecido da autoridade
pública.

O impetrante invoca em seu favor, além das normas inscritas no art. 84 do Código de
Processo Ético-Profissional, a Lei nO 6.838, de 09.10.80, que determina a prescrição
qüinqüenal das sanções disciylinares.

Decidiu o eRM, a nosso ver, equivocadamente:

"... que com o advento ela Lei n D 6.838, de 29 de outubro ele 1980, os prazos
prescricionais para procedimentos disciplinares foram alterac(os. O órgão c/e c/asse 
in casu o CREMERJ - deve instaurar o processo disciplinar competente em, até, 05
(cinco) anos da data do conhecimento do delito ético" (fls. 60, primeiro parágrafo).

Em suma, quanto à aplicação da Lei n° 6.838, de 29.10.80, não há dissenso. A controvérsia
gira em tomo apenas da data do início da fluência do pr~o prescricional.

Parece-nos que a razão está é com o impetrante, pois é o próprio "Código de Processo
Ético-Profissional para os Conselhos de Medicina", que dispõe:

~'Art 84. O processo administrativo disciplinar regulado pelo presente
Cóc/igo prescreve em cinco (5) anos, da data em lJue poderia .'ier
instaurac[o. "

Observo que a ilustre autoridade impetrada, nas informações, somente se refere ao
art. 84. E este não diz, realmente, em que momento se inicia a contagem do prazo.

Isto aconteceu igualmente por ocasião do julgamento por ambos os Conselhos de
Medicina, tanto no Regional do Rio de Janeiro, como no Federal, o que, nas
circunstâncias, pode configurar até má-fé, por negativa de aplicação da norma de
regência.

Preferimos interpretar a omissão da leitura do art. 85 como mero esquecimento ou
descuido do Egrégio Colegiado, pois este dispositivo legal é totalmente favorável ao
impetrante, ao dispor que:

"Art 85. A pre.'icrição, antes de transitar em julgado a decisão final,
começa a co"er do dia em que a infração ético-profi.'isiollal se consumou. "

Toda a discussão poderia terminar aqui.

Não é nem necessário invocar o disposto na Lei n° 6.838, de 29.10.80, cujo art. l°
dispõe:

"Art. 10 A punibilidade de profissional liberal, por falta sujeita a processo
disciplinar, através de órgão em que esteja inscrito, prescreve em 5 (cinco)
anos, contados -da data de verificação do f!lto respeCtivo."

"Esta lei é bem posterior aos fatos de que se trata nestes autos.' Os fatos, recorde-se, se
verdadeiros, ocorreram nos idos de 1971 e 1972.
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Os cinco anos, portanto, confomle a própria letra da lei, deveriam ser "contados da data da
verificação do fato respectivo", o que é o mesmo que dizer que a prescrição "começa a correr
do dia em que a illfração ético-profissional se consumou", consoante sempre esteve

escrito - embora, por motivos que não se sabe, sem nunca ser lido - no próprio Código
de Processo Ético-Profissional da Medicina, conforme já foi visto.

Consultando-se os dicionários, observa-se que por verificação do fato deve-se considerar a
data do acontecimento do fato, de sua realização, de sua efetivação, a data em que o fato se
verificou, a data em que alguém verificou o fato acontecer, bem ao contrário do entendimento da
ilustre Relatora, perante o Egrégio Conselho Federal de Medicina, que supôs que "a data da
verificação do fato foi quando das declarações de Amilcar Lobo, com a conseqaente abertura
do processo disciplinar" (fls. 63 destes autos). Isto somente pode ser interpretado da mesma
forma que aquele outro lapso consistente em ler somente o art. 84 e esquecer-se de ler o art. 85 do
Código de Processo Ético-Profi~sional. . .

Ato contínuo, a ilustre Conselheira lembra que "tal entendimento é compartilhado pelo
Conselho Federal que, em outra oportunidade, determinou ao Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo a abertura de processo disciplinar contra denúncias formuladas pelo grupo
"Tortura Nunca Mais", de fatos ocorridos durante o regime militar" (fls. 63).

Tal interpretação afigura-se-nos, além de tendenciosa e equivocada, distorcida até do sentido
gramatical da letra da lei.

Aliás, no caso sub examen, ad argumentandum tantum, ainda que não existisse a previsão
expressa do art. 8S do "Código de Processo Ético-Profissional" que os ilustrados Conselheiros
Regionais e Federais de Medicina ignoraram por completo, no sentido de que a prescrição
sempre começou a correr - no caso de infração ao Código de Ética Médica - do dia em que a
infração ético-profissional se consumou, mesmo assim já estaria prescrita a infração disciplinar
muito antes da instauração do "processo" administrativo, porque a regra jurídica aplicável, nesta
hipotética situação, seria, inquestionavelmente, aquela que está insCrita no art. 4° da Lei n°
6.838, de 29 de outubro de 1980, nestes exatos termos:

"Art. 4" O prazo prescricional, ora fIXado, começa a correr, para as faltas já
cometidas e os processos iniciados, a partir da vigência da presente Lei. "

É bom relembrar que a previsão do prazo prescricional em lei, no atinente às faltas ético
profissionais, destina-se a todas as profissõcs regulamentadas, em relação às quais ainda não
houvesse dispositivo legal expresso, o que foi feito para por fim às intermináveis discussõcs
doutrinárias em tomo do assunto.

Mas não é só em sede de infração disciplinar que a prescrição corre da data da consumação
do fato.

A título de exemplo, em direito penal sempre se contou a prescrição do momento da
consumação do crime.

Se dúvida houver, basta conferir a seguinte passagem da obra coletiva "Código Penal e sua
Interpretação Jurisprudencial", de Alberto Silva Franco e outros, 5- edição, Ed. Rev. dos
Tribunais, 1995, vol. 1, p. 1.336-7, em nota ao art. 111 do Código Penal, onde se transcreve a
doutrina e a jurisprudência dominantes sobre o assunto:

"O início do prazo prescricional é contado da data do conhecimento do fato
criminoso por parte da autoridade pública, apenas na hipótese .do4"
falsificação de assentamento de registro civil e não em toda e qualquer
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hipótese defalsum. "Não seria dificil verificar, gramaticalmente, que a palavra
"falsificação" está referida, alternativamente, com alteração, ao assentamento
do registro civil, ic/est: não se cogita de qualquer falsificação, mas da
falsificação limitada ao assentamento do registro civil. Não é dificil perceber
que o legislador visou abarcar as duas modalidades fundamentais da produção

material do fals"m: a formação e a alteração, designando a primeira, com
certa infelicidade, por "falsificação" (RDP 13-14/160).

Ora, tendo o Código Penal, independente da gravidade do crime (tanto o homicício, como o
latrocínio, o seqüestro, como os crimes de n1enor relevância ou quase nenhuma relevância),
considerado como o marco inicial da prescrição o momento consumativo da infração, e não a
data do conhecimento do fato pela autoridade pública, não há como admitir-se que a data do
conhecimento da falta disciplinar seja a regra em sedc de direito administrativo disciplinar, sendo
a exceção em dircito penal.

Na monografia "O llfcito Administrativo e seu Processo", Ed. Revista dos Tribunais, 1994,
obra com a qual Edmir Netto de Araújo conquistou o título de Doutor, na Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo, lembra o ilustre Professor - a propósito das hipóteses em que não
havia previsão legal expressa quanto à prescrição no processo disciplianr - que no RE 78.917, o
STF assim decidiu:

"Aplicam-se às penas disciplinares as nornlaS de prescrição do Direito Penal. O
direito administrativo não é infenso à analogia penal".

"... o recurso ao Poder Judiciário, como em tantas outras oportunidades tcm
ocorrido, poderá forçar até mesmo a modificação do direito positivo, finnando o
entendimento de que o dies a quo deve ser o dia infração. Ressalte-se quc a União já
adotou estc entendimento pelo menos quando da promulgação da recentíssima Lei da
Defensoria Pública da União, Lei Complementar nD 80, de 12.01.94, que em seu
artigo 50, parágrafo 7°, declara que o prazo prescricional para penalidade de
advertência, suspensão e remoção compulsória é de dois anos contados da data cm
que foram cometidas as faltas." (p. 248).

A seguir, lembra Edmir Netto de Araújo a existência de

" ... certas aberraçõcs decorrentes dos dispositivos estatutários, especialmcntc
federais, como se acham em vigor, mcsmo cumprida a determinação constitucional
(art. 37, § 5°) para fixação, por lei, dos prazos de prcscrição dc ilícitos
administrativos.

"1) A primeira delas: a prescrição da ação disciplinar do ilícito administrativo que
ocasiona demissão, mesmo agravada, tcm seu termo inicial da data do conhecimcnto
da infração, ao passo que a falta/crime a tem na data do fato. Ou seja, é provável que,
muitas vezes, a infração mais grave deixe de ser punível antes da infração menos
grave.

'(2) A fixação do dies a quo na data do conhecimento da autoridade, e interrupção
da prescrição pela instauração do respectivo procedimento administrativo levam a
outros absurdos: será quase impossível ao servidor, especialmente federal, na
prática livrar-se da amea~a de punição (p. 249).

Mutatis mutandis, no caso de que tratam', estes autos, ocorre a mesma situação, por sinal
bastante curiosa: uma falta ética supostamente praticada em 1971 e 1972, veio a ser punida em



Março de 1998 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 20 07205

1995, isto é, quase 23 anos depois, com a cassação do registro profissional, enquanto que o prazo
máximo da prescrição para os crimes mais graves que existem, conforme o Código Penal (art.
109, I) é de 20 anos. A prescrição vintenária em sete criminal atinge qualquer crime cuja pena
máxima seja superior a 12 anos de privação da liberdade.

Nessa linha de entendimento, pode ser vista ainda a lição de um dos maiores
administrativistas de nossos tempos, o Professor JOSÉ CRETELLA JÚNIOR ("Prática
cio Processo Administrativo", Ed. Revista dos Tribunais, 1988), se bem que também
cuidando da infração administrativa praticada por servidor público, igualmente censura a
legislação a propósito do tema prescricional.

Após classificar as infrações disciplinares em ilícito administrativo puro e ilícito
administrativo crime, ou seja, em infraçõe1)\ puramente administrativas e em infrações ao
mesmo tempo administrativas e configurativas de crime, o eminente Professor tece as
seguintes considerações:

"Ora, se a sanção, como categoria jurídica, é sempre ligada à prescrição
e esta é villculada ao tempo, o princípio informador do instituto prescricional
não pode deixar de ser senão este: a prescrição começa a correr "a partir do
fato". Por quê? Porque o tempo vai apagando aos poucos a imagem do
evento e do quadro da época. O fato e as circunstâncias que o cercaram
esmaecem-se na memória dos que o presenciaram, as provas materiais e as
testemunhas perdem o significado.

"Justifica-se a prescrição dos delitos tanto por motivos jurídico-materiais
como processuais. É claro que o simples transcurso do tempo não tem o
condão de considerar o fato como não acontecido" - discorre Reinhart
Maurach, no Tratado de Derecho Penal (v. lI, p. 624). E, na mesma página,
acrescenta: "do ângulo processual também se justifica a prescrição: pelo
transcurso do tempo se dificulta a averiguação do fato e da culpabilidade,
aumentando o risco de erro nas decisões".

"Este é um princípio geral de direito que deve informar o instituto da
prescrição em qualquer dos ramos em que se desdobra a ciência jurídica,
quando está presente o ius puniendi. Como punir, com a menor margem
possível de erro, a infração? A visão dos fatos não se deteriora na razão direta
do tempo que se vai interpondo entre a consumação do delito e da época do
julgamento? Fatos que se perdem na noite dos tempos podem ser julgados, no
presente, com objetividade? E o direito de punir não perde a razão de ser?

"Veja-se, na prática, a que situações incongruentes pode levar a aplicação
das regras estatutárias ao agente infrator, depois de decorrido muito tempo,
após o evento." (p. 101).

"Como a prescrição, na esfera administrativa, começa a correr a partir da
ciência do fato, chegaríamos a este impasse: deve a autoridade punir, mas a
punição perdeu a razão de ser, por inoperante.

"Em magistral voto, prolatado no STF, o Min. Moreira Alves ponderou
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que "se até as faltas mais graves - e, por isso mesmo, também definidas como
crimes - são, de modo genérico, suscetíveis de prescrição, no plano
administrativo, não há como pretender-se que a imprescritibilidade continue a
ser o princípio geral, por corresponder ao escopo da sanção administrativa, 01,.1

seja, o interesse superior da boa ordem do serviço público" (cf RDA
135/74)." (p. 102).

E, por fim, o Professor Cretella Júnior, nas conclusões sobre o assunto, ensina:
"13. Nos Estatutos omissos, quanto ao início da prescrição, deve ser

adotada, por analogia, a regra do Código Penal, ou seja, a prescrição deve
fluir a partir do momento da consumação do ilícito e nunca adie scientiae.

"14. De legeferellda, os Estatutos, que adotam o critério para a contagem
do prazo prescricional da época da ciência da falta pela autoridade, devem
abandonar essa regra pelos absurdos a que conduz e pela infração ao princípio
geral do direito, que agasalha a regra da prescritibilidade, traço inseparável do
direito de punir." (p. 106).

Em conclusão, pode-se af1rmar que o "Código de Processo Ético-Profissional para os
Conselhos de Medicina", nos arts. 84 e 85, este último dispositivo - conforme visto - não
lido pelas ilustre autoridades julgadoras, adotou a melhor doutrina, ao dispor que a
prescrição "começa a correr do dia em que a in/ração ético-profissional se
consumou", daí porque nem seria necessário relembrar estas lições doutrinárias de tão
pacífica aceitação.

Igualmente coerente com a melhor doutrina o art. l° da Lei n° 6.838, de 29.20.80, no
sentido de que a prescrição conta-se do dia do fato e para os casos em que não
houvesse sido ainda estipulado prazo de prescrição para infrações disciplinares,
este contar-se-ia da data da vigência desta lei.

No caso d~ infração ao Código de Ética Médica, o art. 85 já dispunha, como visto,
que o prazo de cinco anos "começa a correr do dia em que a infração ético
profissional se consumou".

Por fim, a propósito da prescrição, o Jurista Serrano Neves, como Conselheiro da
Ordem dos Advogados, cujo Estatuto era omisso a propósito da prescrição, ao apreciar
o Projeto de Lei na 163, de 1974, no Senado, que, suprindo lamentável lacuna em nosso
direito positivo, veio a ser convertido, tempos depois, na atual Lei nO 6.838, de 29.10.80, já
referida, expressou o seguinte entendimento:

"Nossa posição no tema, por força de realidatles dele inafastáveis. está
sincera e fundamentadamente exposta no estudo crítico que nos sugeriu, de
imediato, o Projeto-LEONI MENDONÇA. Entendemos, com efeito, com
MAJADA PLANELLES, que "no és po.dble olvidar que el tlerec1w lta de
seguir ai /,ec11O como la sombra ai cuerpo, si no 'se quiere crear um
divorcio entre la ley y la vicia",

"O ius puniendi - convenhamos - nos regimes organizados sob claros e
sólidos princípios liberais e libertários, não pode ser absoluto e perpétlw. Há
de sujeitar-se, necessariamente, a certas restrições. Por mais respeitável que
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seja, em sede de direito penal disciplinar, o criterium tradicionalista, não nos
parece muito respeitável a idéia de que o Estado, por si ou por seus órgãos de
administração delegada, deve, I,umanamente, cercar seus administrados de
umas tantas garantias, como, por exemplo, as conseqüentes ou decorrente.'! de
sua própria inércia, ou omissão, ou esquecimento, ou indiferença quanto ao
uso, por ele próprio, e segundo a lei, do direito de processar e de punir.

"Sob os regimes realmente liberais - fundados, pois, em postulados
rigorosamente democráticos - não se tolera a idéia de processo perpétuo, seja
este relativo ao direito comum, seja ao disciplinar." (Rev. da Ordem dos

Advogados do Brasil, Seção do Estado da Guanabara, Ano 11, vol. 3, p. 206, sob o
titlllo "Decadência e Prescrição no Processo Disciplinar").

Sendo assim, não há como recusar a tese da defesa a propósito da prescrição, tanto
sob o ângulo doutrinário Como sob o ângulID do próprio direito positivo.

Nulidade do julgmellto por inobservância do due process of law

Sob todos os ângulos, ao que nos parece, a razão está com o impetrante, até porque o
que houve foi um julgamento fora do devido processo legal, porque, conforme visto,
um processo instaurado contra outro médico depois foi aproveitado para punir também o
impetrante, apesar de este ter estado totalmente ausente durante os trâmites daquele, até
porque dele não fora parte, e assim o impetrante, quando veio a tomar ciência da
acusação, já encontrou um processo pronto, totalmente elaborado em sua ausência. E
dele tendo se exigido que fizesse apenas uma defesa do tipo pro forma, conforme tudo
está a indicar.

Não se pode olvidar, contudo, que, perante a Constituição Federal, a validade da
aplicação de qualquer penalidade depende da rigorosa observância de certos princípios
de que são exemplos os seguintes:

a) ninguém' pode ser processado e nem julgado senão pela autoridade competente
(art. 5°, inciso LIII);

b) ninguém pode ser privado, sem o devido processo k:gai, de sua liberdade e de seus
bens, compreendidos os bens materiais - patrimônio material - e os bens imateriais - a
honra, a dignidade, a boa fama (art. 5°, inciso LIV);

c) aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
(art. 5°, inciso LX);

d) este princípio está a indicar que ao acusado deve ser garantido o direito de sempre
ser ouvido para, assim, ter a possibilidade de impugnar qualquer prova produzida contra
si e poder produzir a contraprova que tiver;

e). não. se admitem surpresas no processo, devendo ser dado conhecimento
previamente aô acusado de qualquer fato contra ele imputado e garantido prazo razoável
a ele para se defender e produzir a prova pertinente em contrário;
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h) O direito à produção de prova em contrário deve ser amplo, com todos os meios e
recursos admitidos em direito.

No caso de instauração de processo administrativo disciplinar para a aplicação· de
qualquer penalidade pelo Poder Público, os seguintes princípios devem ser observados,
sob pena de nulidade:

a) em primeiro lugar, deve ser instaurado .processo admipistrativo contra o próprio
acusado, mesmo que haja processo administrativo antecedente, instaurado contra outro
acusado, no qual alguém haja imputado a prática de fato que configure infração
disciplinar àquele que poderá vir a ser o futuro acusado, em processo a ser instaurado,
independente do anterior, cujas peças servir-lhe-ão, no máximo, a título de prova
eniprestada;

b) a instauração deve ser determinada pela autoridade competente para a aplicação da
penalidade;

c) a Portaria ou ato similar que instaurar o processo administrativo-disciplinar deverá
designar os membros da respectiva ComissãÓ e ser publicado na imprensa oficial;

d) o processo conterá as seguintes fases: instrução~ defesa, relatório e julgamento;

e) a instrução consistirá na coleta de elementos probatórios das irregularidades em
sindicância ou auditoria prévia, de forma a definir a matéria da acusação e apurar toda a
verdade dos fatos;

f) a parte acusada deverá ser notificada para, no prazo legal, a partir da abertura de
vista do processo, apresentar sua defesa e requerer a produção das provas em direito
admitidas, para demonstrar a inverdade da acusação;

g) terminada a instrução probatória, o acusado deverá ser notificado para apresentar
suas alegações finais, no prazo que a lei estipular;

h) apresentadas as alegações finais, a Comissão de Processo Administrativo deverá
elaborar minucioso relatório sobre suas atividades, onde resumirá as peças principais dos
autos e mencionará as provas em que se baseou para formar sua convicção contra ou a
favor do acusado;

i) tal relatório final deverá ser sempre conclusivo quanto à inocência ou à
responsabilidade do acusado;

j) concluindo pela responsabilidade do acusado, a Comissão indicará as normas e os
dispositivos legais que entenda que hajam sido transgredidos, bem como todas as
circunstâncias de fato e de direito, incluídas as agravantes e as atenuantes;

1) finalmente, o Processo Administraivo Disciplinar será remetido à autoridade que
determinou sua instauração, para o julgamento final;

m) antes do julgamento, recomenda-se a oitiva do órgão de consultoria ou assessoria
juríd~ca, a fim de assegurar-se de que hajam sido obedecidas todas as formalidades legais
pertinentes.

Dispõe a Constituição Federal, no art. 5°, inciso LIV, que "ninguém será privado da
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal", entendendo-se como tal,
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"aquele em que todas as formalidades são observadas, em que a autoridade competelfte
ouve o réu e lhe permite a ampla defesa, incluindo-se o contraditório e a pr.oc/ução de
todo tipo de prova - desde que obtida por meio lícito -, prova que entenda seu advogado
deva produzir". (Júnior, J. Cretella, "Comentâriosà Constituição", vol. I, Ed. Forense
Universitâria, Rio de Janeiro, 1989, p.S30). .

Aliás, a oitiva do acusado, ao contrário do que sustenta a autoridade impetrada, não é
uma simples faculdade do Presidente da Comissão de Processo Disciplinar (ou Ético
Profissional, no caso), independente de manifestação do acusado no sentido de que
queira ser ou não ouvido.

Só para exemplificar, no processo penal, de regra, tudo começa a partir do
interrogatório do acusado, sem o qual, aliás, é nulo o processo (Código de Processo
Penal, art. 564, inciso IH, alínea "e").

Ainda a propósito, dispõe o art. 18S do Códi~o de Processo Penal:
"Art. 185. O acusado que for preso, ou comparecer, espontaneamente ou

em virtude de intimação, perante a autoridade judiciária, no curso do processo
penal será qualificado e interrogado."

Curiosamente, em contradição com tod~ o sistema jurídico-processual, o Código de
Processo Ético-Profissional do Médico deixa o interrogatório do acusado ao livre
arbítrio do Presidente da Comissão.

Se dúvida houver, basta conferir o disposto em seu art. 10 do referido Código de
Processo Ético-Profissional: ,

"Art. 10. Recebida a defesa, o Presidente da Comissão designará dia e
hora para, mediante termos devidos, serem ouvidos, se necessário (grifo
do original):

I - o denunciante;

11 - o denunciado".

Após transcrever este dispositivo, sustenta a ilustre autoridade julgadora do processo
disciplinar:

"Assim sendo, é facultado (sic) a audiência com o denunciado. (... )

"Informamos, também, que não houve manifestação do acusado ao
Presidente da Comissão para incluir sua oitiva aos (sic) autos." (fls. 64 deste
feito).

A propósito de casos semelhantes, vale enfocar a seguinte decisão do Egrégio TRF da
4· Região, no julgamento da AMS 90.04.11299-5-PR, quando assentou:

"Administrativo. Processo administrativo. Conselho Regional de Medicina.
Aplicação de penalidade a médico. Julgamento secreto. Nulidade. O
julgamento disciplinar realizado a portas fechadas, excluídos do recinto os
acusados e seus defensores, é nulo, por sua incompatibilidade radical com o
regime democrático, no qual os agentes do poder atuam em público, para
serem controlados pelo povo" (Ac. un.da 38 T. do TRF da 4R Região - AMS
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90.04.11299-S-PR - ReI. Juiz Sílvig~ ..Dobrowolski j. 17.12.<Jl - Apte.:
Conselho Regional de Medicina do Paraná; Apdos.: José Luiz Pinheiro Filho e
outro; Remte.: Juízo Federal da 68 Vara-PR - DJU 11 15.04.92, p. 9.531 
ementa oficial).

No caso. concreto, o Código de Processo Êtico-Profissional contraria norma
expressa da Lei n° 3.268, de 30.09.57, que ~onsíàera obrigatória a "audiência ,lo
acusac/o".

Se dúvida ainda houver, basta conferir a letra exoressa do dispositivo a seguir
transcrito:

"Art. 22. (...)

"§ 3° À deliberação do Conselho precederá sempre a audiência do acusado,
sendo-lhe dado defensor no caso de'nãÓ' '~erencontrado ou for revel."

Daí recomendar-se a nulidade do processo disciplinar, por se nos afigurar totalmente
inaproveitável.

Mérito'

Quanto ao mérito, a dúvida deve ser interpretada a bem do impetrante. Somente um
antigo seu desafeto, seu inimigo desde os tempos de estudante, acusou-o de ter praticado
falta ética.

As demais testemunhas nele reconheceram uma pessoa de bem. Era encontrado no
local circunstancialmente, haja'vista a prestação de serviço militar naquela Unidade.

Aliás, a quantidade de pessoas que falaram a bem dele é bastante expressiva, sendo
todos ex-presos políticos que, durante a prisão, con,lele conviveram.

• 'J.

A certa altura do relatório da ilustre Conselheira'Relatora, perante o Conselho Federal
de Medicina, às fls. 60 destes autos, ela diz textualmente que "as testemunhas de
acusação, todos ex-presos políticos e torturados no :lo Batalhão de Polícia do Exército,
reconheceram o Dr. Ricardo Agnese Fayad, coI$'o médico que portava um jaleco
escrito "Dr. Fayad" e que passava nas celas â'pós sessões de tortura, distribuindo
tranqüilizantes ou outros paliativos. Os casos graves encaminhava para a enfermaria."

Tem toda razão o impetrante quando afirma, na i'nicial, que se ele fosse mesmo uma
pessoa tão m~, conivente com a tortura, como Ciu~f~ht acusar-lhe, não andaria entre os
presos políticos exibindo seu verdadeiro nome riO "jaleco" de médico e distribuindo
tranqüilizantes ou outros medicamentos contra a dor e encaminhando os casos graves
para a enfermaria. . '

Conclusi~. ,,'.

Por todo o exposto, nosso parecer é por deferimento da segurança.

Brasília, 22 de feVÇ(eiro' de 1996.
.'

I:t', •

Brasilino Pereirà dos Santos
Procurador Regional da República
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EXMO Sr. Doutor ALDIR PASSARINHO JUNIOR
DD. Juiz Federal do T.R.F. - 18 Região

Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência nos
autos do Agravo de Instrumento N° 96.01.21 251-5 DF, no qual figuram
como Agravante o CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA e RICARDO
AGNESE FAYAD na condição de AGRAVADO, a DEFESA apresenta as
seguintes alegações:

A) O efeito suspensivo pleiteado pelo AGRAVANTE já foi
objeto do Recurso de Apelação (anexo) interposto perante o Exmo Sr.
Juiz da 78 VARA FEDERAL DE BRASfLIA, que, com a costumeira
sabedoria, negou o efeito pretendido, para não invalidar a decisão
anteriormente adotada, que considerou o CONSELHO FEDERAL DE
MEDICINA incompetente para julgar Médico-Militar, no desempenho de
funções decorrentes da condição de Militar.

B) Como é curial, a decisão adotada em MANDADO DE
SEGURANÇA é de cumprimento imediato, para fins de restaurar o direito
violado. A eficáçia do MANDADO DE SEGURANÇA, reside, exatamente.
na rapidez de sua execução, pois, não fora essa virtude, o direito a ser
defendido poderia valer-se de outros remédios jurídicos igualmente ao
alcance de qualquer cidadão.

C) Não é por outra razão que até mesmo a decisão LIMINAR
surte efeitos imediatos quando proferida em MANDADO DE

.SEGURANÇA, porque a lei entende que, qualquer minuto que haja na
violação do direito, corresponde a uma eternidade pelo dano irreparávef
Ora, se a medida LIMINARMENTE concedida tem efeitos obrigatónos e
imediatos, não será uma decisão de MÉRITO prolatada no MANDAMUS
que haverá de merecer efeito SUSPENSIVO! t;.r

L?~\J'v-
QL 24 • Conjunto 9 • Casa 16 • Lago Sul - Fone: 513·1761 - Brasília - DF
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O) Na decisão agora espancada pelo EMBARGANTE, o
Eminente Magistrado da SÉTIMA VARA FEDERAL de Brasília acolheu,
integralmente, o parecer da Procuradoria da República no Distrito
Federal, para considerar nula a decisão adotada pelo CONSELHO
FEDERAL DE MEDICINA, eis que a mesma vinha tignada pela eiva da
INCOMPETÊNCIA do órgão julgador, estabelecida de modo claro e
insofismável no artigo 5° e seu parágrafo da Lei nO 6.681 de 16 Agosto de
1.979, VERBIS:

"Art. 5° Os médicos, cirurgiães-dentistas e fannacêuticos
militares, no exercício de atividades técnico-profissionais
decorrentes de sua condição militar, não estio sujeitos ã
açlo disciplinar dos Conselhos Regionais nos quais
estiverem inscritos, e sim, à da Força Singular a que
pertencem, à qual cabe promover e controlar a estrita
observlncia das nonnas de ética profissional por parte
de seus integrantes.

"Parágrafo único. No exercício de atividades militare~

decorrentes de sua condição de Militar, ficam os
médicos, cirugi6es-dentistas e fannacêuticos sob a
jurisdiçlo do Conselho Regional no qual estiverem
inscritos, que, em caso de infração de ética profissional,
poderá puni-los dentro da esfera de suas atividades civis,
devendo em tais casos comunicar o fato à autoridade
militar a que estiver subordinado o infrato"".

Segundo o Parecer do Ilustre Procurador,

''Tais dispositivos legais bem esclarecem que os médicos
militares "não estão sujeitos à ação disciplinar dos Conselhos Regionais" I

mas, sim, à da Força Singular, quanto às suas "atividades
técnico-profissionaisll de sua condição de militar, demonstrando de forma
eloqüente que a jurisdição dos Conselhos Regionais somente os alcan("'.a
no exercício de atividades profissionais não IIdecorrentes de sua condiç..~~o

de Militar', isto é, "dentro da esfera de suas atividades civis" (art. 5° e
parágrafo da Lei nO 6.681, de 16.08.79)."

liA letra expressa e clara da lei não comporta maiores
divagações. Compete ao Poder Público, diretamente, disciplinar o
exercício das funções de seus servidores públicos, e nunca através de
interposta pessoa."
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"Esclarecendo melhor, é por demais trivial que, quando o Poder
Público delega o exercício do Poder de Polícia a autarquias federais para
a fiscalização do exercício de certas profissões regulamentadas,
pretende, certamente, disciplinar tão somente o exercício de tais
profissões no setor privado, pois no exercício de cargo ou função pública
civil ou militar, em lei nenhuma o E~tado abdica do Poder de Policia
para aplicar as sanções disciplinares cabíveis a seus servidores, qualquer
que seja a atividade profissional por eles exercida no recinto da
administração pública. Nesse caso, a competência para submeter a
processo disciplinar e julgar somente pode ser exercida direta e
imediatamente pelo próprio Poder Público, por ser ditada em razão do
exercício do cargo público e não somente do exercício da profissão."

"Pelo menos não e do nosso conhecimento que esteja sequer
nas cogitações da administração pública delegar o poder disciplinar que
possui sobre seus servidores a entidades outras que não os órgãos
competentes para tanto na forma estipulada por lei."

"Concluindo, ao julgar o médico militar no exercício de
atividades profissionais inerentes à sua condição de militar, alheias ao
exercício de atividade profissional civil no setor privado, o Conselho
Federal de Medicina proferiu decisão nula, por vício de incompetência,
conforme preceito de direito fundamental inscrito na Constituição,
segundo o qual "ninguém será processado nem sentenciado senão
pela autoridade competente" (artigo 5°, inciso Lill)." - da Constituição
Feáeral.

E) Agora o AGRAVANTE em visível intenção protelatória,
volta a ferir a tecla a que o AGRAVADO "esqueceu o juramento",
"feriu normas-éticas", ou que usa "o lacOnico argumento de que
cumpria ordens de seus superiores hierárquicos.••"

F} Mas o que está em julgamento, data vênia, é a
INCOMPETêNCIA do CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, e isso fica
sobejamente demonstrado na decisão agravada que, inclusive,
absteve-se de examinar as demais preliminares suscitadas, versando
sobre a PRESCRiÇÃO e sobre a ANISTIA. ~

G) O AGRAVANTE não apresenta nenhum fato novo capaz
de invalidar o acerto da decisão. Além de tudo o que já foi,
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exaustivamente, relatado nas anteriores petições que submeteu a juízo,
insiste em citar o processo que condenou ó Médico AMILCAR LOBO
MOREIRA DA SILVA. Mas tal citação não deve servir de ANALOGIA ao
caso ora em julgamento, pois, o AGRAVADO é um oficial de carreira que
atingiu, por seus méritos, o GENERALATO.. Equanto AMILCAR LOBO
era um aspirante Médico convocado TEMPORARIAMENTE para o

. Serviço Militar. Ademais, teve ganho de causa na Instância Superior e
modificou a decisão condenatória citada.

Brasília, 10 de julho de 1996

·e - -C -~
Q1Z:;~L

J,bAO BATISTA FA ~UN-D~E".ç".;lSIl<:..
ADVOGADO - O.A.B. I DF - 5300

ISTO POSTO

É fácil verificar que o Agravante não apresentou, data vênia,
nenhum argumento capaz de contrariar o acerto da decisão que
pretende espancar, a qual deverá merecer plena confirmação, mediante o
imediato cumprimento da decis latada, negando-se provimento ao
AGRAVO, restabelecendo-se Regi iro Médico do Agravado, como
medida de inteira e Salutar J STIÇA.

_ANEXOS:

1 - Texto do MANDADO DE SEGURANÇA N° 95.001 8856-2.
2 - Parecer da Procuradoria da República no Distrito Federal.
3 - Sentença do Juiz Federal da Sétima Vara.
4 - Recurso de Apelação do CONSELHO FEDERAL

DE MEDICINA.
5 - Contestação.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

seçÃo JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Março de 1998

~

MANDADO DE SEGURANÇA 95.18856-2

~
- RICARDO AGNESE FAYAD

- PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

o impetrante ajuizou este mandado de segurança pretendendo anular a
pena de "cassação do exercício profissional" que lhe foi imposta por infração
de dispositivos· do Código de Ética Médica, conforme acórdão do Conselho
Regional de MedicinalRJ, confirmado pelo Conselho Federal, proferido em
processo ético-profissional (fls. 3-51 e 55).

2. SINTESE DOS MOTIVOS: A) - o conselho profissional não tem competência
para aplicar a mencionada pena porque o impetrante participou dos fatos
objeto do processo ético-profissional nO 197/88 no exercício de atividades
decorrentes de sua condição de médico-militar, como prevê o art. 5° da Lei
6.681n9. 8) - Ocorrido esses fatos nos anos de 1971 e 1972, o processo não
podia ser instaurado em 1988 em virtude da prescrição qüinqüenal. C) - A
punição também não podia ser aplicada em virtude da anistia· de que trata a
Lei 6.683, de 28/08/1979. D) • Para a punição do impetrante não houve uma
acusação específica nem processo regular, senão a utilização de um processo
instaurado contra outra pessoa, violando-se, assim, o devjdo processo legal.
E) - Mesmo assim, não ficou comprovado que o impetrante tenha violado
preceitos éticos ao tempo em que prestou assistência como médico-militar a
presos políticos submetidos à prática de tortura em organismos militares.

3. A autoridade coatora informou, no essencial, o seguinte: A) - como
determina o art. 15 da Lei 3.268/57, o Conselho Regional de Medicina/RJ
instaurou o processo ético-profissional nO 197/88, tendo em vista as
dec!3rações prestadas no processo ético nO 134/88 no sentido de CP.J,e o
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impetrante também "possibilitou a prática de torturas a presos políticos
durante a dit~dura militar". B) - Comprovadas as infrações ético
profissionais com observância do devido processo legal, foi aplicada a pena
de cassação do exercício profissional C) - Os Conselhos de Medicina têm
competência para aplicar a pena impugnada, porque o impetrante exerceu
atividades antiéticas em local não considerado como unidade militar: a "casa
da morte" em Petrópolis/RJ onde os presos políticos eram torturados e
mortos. D) - Não há prescrição porque, de acordo com a Lei 8.630/80, o prazo
de cinco anos começou a partir de quando o Conselho teve conhecimento dos
fatos revelados no processo ético-profissional nO 134/87 instaurado contra o
médico Amilcar Lobo Moreira da Silva. E) - A anistia de que trata a Lei
6.683/79 não alcança as punições por infrações ético-profissionais ao
exercício da M~dicina (fls. 88-101).

4. Liminar indeferida (fi. 86). O Ministério Público Federal opinou pela
concessão da"segurança, conforme substancioso parecer nO 075/1996 do
Procurador da República Brasilino Pereira dos Santos (fls. 280-94).

FUNDAMENTOS DO JULGADO

5. ~ PENA IMPOSTA. Consta do processo ético-profissional nO 134/87
instaurado pelo Conselho Regional de Medicina/RJ que o impetrante, como
médico-militar, "prestava assistência médica aos presos que eram torturados
no 10 Batalhão da Polícia do Exército, sito na rua Barão de Mesquita, 425,
Rio de Janeiro;. ~apital" (fi. 57). Por isso, foi punido com a pena de
"cassação do exercício profissional" por infração de preceitos do Código de
Ética Médica. Em grau de recurso, o acórdão 'condenatório foi confirmado
pelo Conselho Federal de Medicina (fi. 55).

6. COMPET~NCIA PARA PUNIR. O impetrante prestou a assistência médica
aos presos políticos como médico-militar. Ele e outros médicos-militares
cumpriam ordens de seus superiores, conforme consta do depoimento
prestado por Amilcar. Lobo no processo ético-profissional nO 134/87:

"Perguntado quais os outros médicos de seu conhecimento que
prestavam serviço no quartel de Polícia do Exército ou na casa de
Petrópolis, respondeu que além de RICARDO AGNESE FAYAD havia
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o Dr. Gonçalves (...); tanto o Dr. Fayad como o Dr. Gonçalves eram
médicos do serviço ativo ..." (fI. 114). /\

7. Desse modo, tendo o impetrante prestado a assistência médica aos
presos políticos no exercício de atividades decorrentes de sua condição de
militar, não estava sujeito à ação disciplinar do Conselho Regional de
Medicina/RJ, como prevê a Lei nO 6.681, de 16/08179:

"Art. 5° - Os médicos, cirurgiões-dentistas e farmacêuticos militares,
NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES TÉCNICO-PROFISSIONAIS
DECORRENTES DE SUA CONDIÇÃO MILITAR, não estão sujeitos à
ação disciplinar.dos Conselhos Regionais nos quais estiverem inscritos,
e sim, à Força Singular a que pertencerem, à qual cabe promover e
controlar a estrita observância das normas de ética profissional por
parte de seus integrantes..

Parágrafo único. No exercício de atividades militares decorrentes de
sua condição de militar, ficam os médicos, cirurgiões-dentistas e
farmacêuticos sob a jurisdição do Conselho Regional no qual
estiverem inscritos, que, em caso de infração de ética profissional,
poderá puni-los DENTRO DA ESFERA DE SUAS ATIVIDADES
CIVIS, devendo em tais casos comunicar o fato à autoridade militar a
que estiver subordinado o infrator."

8. ~ouco import~ que o impetrante tenha prestado os serviços médicos
contrariando preceitos éticos em local não considerado como unidade militar:
a {~Casa de Petrópolis" ou "Casa do Terrorl~ (fi. 95, itens 24-9). Isso porque,
para excluir a ação disciplinar dos Conselhos Regionais, a lei não distingue se

.as atividades profis§ionais do médico-militar tenham sido exercidas "dentro"
ou "fora" de unidade militar.

9. Os Conselhos Regionais de Medicina só têm competência para punir o
médico-militar se as infrações ético-profissionais forem praticadas "dentro da
esfera de suas atividades civis" (parágrafo único do art. 5°). Vale dizer: se o
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militar, inscrito no Conselho Profissional como médico, comete infração no
exercício de sua atividade liberal ou civil, assim desvinculado de sua
"condição de militar".

1O. É claro que o médico-militar também deve observar os preceitos ético
profissionais no exercício de sua atividade. Mas no caso de inobservância,
compete à Força Singular a que pertence "promover e controlar as normas
de ética profissional", como prevê o art. 5° da Lei 6.681/79. O obje~vo

prático dessa regra legal é submeter o médico-militar à disciplina castrense, o
que se harmoniza com o disposto no art. 142 da Constituição. É da traó\ção do
Direito Brasileiro que os ilícitos administrativos e os penais-militares
praticados por militares são julgados por órgãos militares conforme a
legislação específica, ainda que digam respeito a questões ético-profissionais.
Se o Exército não puniu o impetrante, o Conselho Regional de Medicina não
podia fazê-lo porque não tem competência para isso.

11. No "Caso Amilcar Lobo" I o Tribunal Regional Federal da 1a Região,
na AC 92~01.25728-7-DF, 2a Turma, entendeu que o Conselho Regional de
Medicina/RJ tinha competência para punir porque os atos praticados por esse
médico "não dizem respeito a sua atividade militar" (fls. 237 e 260). O
precedente (adotado por maioria de votos) P.E\lJ ke(\·:; como orientação
jurisprudencial porque no caso vertente está evidenciado que o impetrante
prestou os serviços médicos no exercício de atividades decorrentes de sua·
condição de mé!dico-militar.

12. Como bem observou o órgão do Ministério Público Federal, "ao julgar o
médico militar (o impetrante) no exercício de atividades profissionais
in~rentes à sua condição de militar~ alheias ao exrrcício de atividade
profissional civil no setor privadfi, o Conselho Fe.'ikraI dt IVledicina proferiu
decisão nula, por vício de incompetência, conforme preceito de direito
fundamental inscrito na Constituição, segundo o qual "ninguém será
processado nem sentenciado senão peLa autoridade competente" (fI.285).
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13 Ficam, assim, prejudicadas as demais questões argüidas: anistia,
prescrição administrativa e inobservância do devjdo processo legal. O
Supremo Tribunal Federal já decidiu que "o juiz, que deve fundamentar a
sentença, não está obrigado a dar apreço meticuloso a todos os raciocínios e
argumentos do postulante, máxime quand'O certo motivo capital é poderoso a
eliminá-los" ( RF 111/380).

DISPOSITIVO

14. CONCEDO a segurança para anular a pena de "cassação do exercício
profissional" aplicada ao impetrante pelo Conselho Regional de Medicina do
Estado do Rio de Janeiro e confirmada pelo Conselho Federal de Medicina,
conforme acórdão proferido no Processo Ético-profissional/CFM nO 20/94.

15. Registar. Notificar a autoridade coatora para cumprir esta sentença,
providenciando o imediato restabelecimento da inscrição do impetrante no
CRM/RJ. Publicar. Decorrido o prazo recursal (30 dias), remeter os autos para
o TRF 13 Região (Lei 1.533/51, art. 12).

Brasília, 071 196 (53 feira).

"oJJI :A
NOV' Y VILANm'A;~~REIS

Juiz Federal da 73 Vara



Com tantos problemas no Estado, peço mais
uma vez ao Presidente da República Fernando Hen
rique Cardoso que não nos negligencie e que tome
providências o mais urgente possível. Apelo também
para o Governo Federal no sentido de que os peque
nos agricultores vitimados sejam totalmente anistia
dos de suas dívidas com o Procera e que os médios
agricultores tenham a securitização dos seus finan
ciamentos com o FNO, pois é mais do que óbvio
que, tendo seus investimentos arrasados, não terão
como efetuar os pagamentos.

Esta é a melhor chance de o Governo Federal
mostrar que ainda se preocupa com o Estado de Ro
raima. Nós, roraimenses, somos brasileiros e neste
momento necessitamos, mais do que nunca, do so-
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Mainardi) - Dando corro do Governo Federal. Só nos resta saber se o
continuidade ao período de Comunicações Parla- Governo ainda se lembra desse fato.
mentares, concedo a palavra, pelo PPB, ao Deputa- Quero, Sr. Presidente, informar a esta Casa
do Robério Araújo. que o Governo Federal acaba de liberar, por meio de

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (PPB - RR. Pro- medida provisória, 2 milhões de reais. Mas isso é
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. muito pouco para o montante que o Governador
e Srs. Deputados, meu Estado, Roraima, ainda faz Neudo Campos já despendeu do próprio Governo do
parte dos noticiários diários que mostram a grande Estado - aproximadamente 6 milhões de reais -,
catástrofe causada pelas incontroláveis queimadas. com os problemas do grave incêndio e da catástrofe
A população vive um clima de suspense e agonia in- ecológica que estão ocorrendo em nosso Estado.
terminável, pois o fogo avança consumindo indiscri- O SR. PRESIDENTE (Luiz Mainardi) - Para
minadamente plantações, casas, vilas e florestas, completar o tempo do PPB, concedo a palavra ao
além do sonho e do trabalho das pessoas que foram Deputado Valdenor Guedes.
vitimadas pelo incêndio. O prenúncio de uma calami- O SR. VALDENOR GUEDES (PPB - AP. Pro-
dade sem igual na história de Roraima se dá na Ca- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente; Sras. e
pital, Boa Vista, onde a névoa causada pelas quei- Srs. Deputados, deixa-me muito apreensivo a cres-
madas pode ser vista e sentida por todos os habitan- cente onda de violência que toma conta deste País.
tes que já sofrem com problemas respiratórios e de Essa violência está estampada nas primeiras
vista, por conta da insistente fumaça. páginas de todos os jornais de circulação nacional e

A situação mais crítica é a daqueles pequenos' ;"também nos periódicos regionais: homicídios, tenta-
e médios agricultores do Estado que contraíram em- tivas de assassinato, crimes grotescos e hediondos
préstimo e participaram de incentivos, como o Pro- e execuções sumárias de gente do povo, jovens ino-
cera e o FNO. Eles tiveram 100% das suas planta- centes e de trabalhadores honestos. Parece-me que
ções destruídas. a população brasileira está a mercê de sua própria

Todo investimento foi carbonizado em questão sorte, podendo, a qualquer momento, ser vítima da
insanidade de bandidos que agem movidos por uma

de horas. As casas foram arrasadas. As pessoas, repulsiva e fria violência, cujos excessos atribuímos
mesmo correndo risco de vida, tentam salvar seus per-
tences, mas na maioria das vezes seus esforços são ao consumo exacerbado de drogas.
inócuos, porque a destruição tem proporções bíblicas. Até onde essa insanidade vai nos conduzir?

A nossa única certeza é de que o cidadão pací-
Diante de tamanha calamidade, os mais de 7 fico tornou-se um prisioneiro assustado e obrigado a

mil pequenos agricultores que participaram do Pro- esconder-se atrás de portões e grades de ferro,
cera e os médios agricultores que fizeram financia- numa tentativa desesperadora de proteger-se numa
mentos do FNO não terão condições de quitar suas selva onde o crime predomina e se espraia assusta-
dívidas, já que a maioria, neste momento, não tem doramente.
condições de prover o essencial para sua subsistên- Aterroriza-nos, sim, a predominância da vio-
cia e de suas famílias. lência, pois são crimes arquitetados por mentes ab-

solutamente viciadas e entregues ao uso abusivo de
drogas vendidas em papelotes por milhares de trafi
cantes, em qualquer esquina deste País.

Chamo a atenção das nossas autoridades,
como amazônida que sou, por ter a consciência de
que a minha região é hoje um dos maiores corredo
res do tráfico de drogas dada a sua imensidão terri
torial. O Amapá também se insere nesse contexto,
como corredor de exportação da cocaína, transfor
mando-se em um Estado com registro de altos índi
ces de criminalidade. Urge uma tomada de provi~~n

cias por parte das nossas autoridades federais e es
taduais, a fim de reverter esse quadro.

No caso da Amazônia, é absolutamente im
prescindível que o Projeto Sivam se torne realidade
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absoluta para que aquela imensa região possa ser uma criança por que cheirava cola, e ela me disse:
devidamente monitorada em todos 05 seus quadran- "Porque cheirar cola mata a minha fome".
tes, não só inibindo mas coibindo a ação perniciosa É muito triste ver a omissão das nossas autori-
e sem limites dos traficantes. dades. O combate às drogas não é trabalho das For-

Estive na fronteira do Estado do Amazonas e ças Armadas, nem da Polícia Militar, mas sim da Po-
pude observar que temos apenas um radar primário lícia Federal, que pouco tem feito nesse sentido. O
e secundário em São Gabriel da Cachoeira, que Ministro da Justiça, Iris Rezende, foi ao rádio e à te-
atinge apenas 400 quilômetros de raio. Isso é muito levisão dizer que era a favor dos cassinos - desta-
pouco, Sr. Presidente, para cobrir uma área tão que-se que a maioria deles são comandados por
grande a ponto de poder coibir e inibir o que ocorre mafiosos. Portanto, aproveito para fazer um apelo a
na fronteira, especialmente a guerrilha que ali se ins- S. Exa. no sentido de que também se interesse e in-
tala. Os traficantes fornecem remédios, armas, ali- vista no combate, na repressão, na prevenção e no
mentação e vestuário para os guerrilheiros que, em tratamento das drogas em nosso País. Está na hora
contrapartida, fazem o transporte das drogas para de somarmos forças, Ministro Iris Rezende, antes
qualquer parte. que a nossa juventude se veja à mercê dos incautos

Quanto à violência urbana, que aterroriza a to- e inconseqüentes.
dos nós, essa requer a presença efetiva da seguran- Era o que tinha a dizer.
ça pública nas ruas. Segurança pública é competên- O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a
cia exclusiva dos Estados, a quem cabe a responsa- palavra pela ordem.
bilidade por seu 'aparelhamento a fim de resguardar O SR. PRESIDENTE (Luiz Mainardi) - Conce-
esse direito inalienável da população à segurança, do a palavra ao Deputado Paulo Paim.
com a qual, lamentavelmente, hoje não se conta. O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS. Pela or-

Concluimos, fazendo um apelo ao Sr. Ministro demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
da Justiça, Senador Iris Resende, no sentido de que Sras. e Srs. Deputados, neste encerramento de ses-
o seu Ministério, através da Polícia Federal, realize são - sei que depois falará o Deputado Gilney Via-
um mutirão de parceria não só nos aeroportos, mas na, que não estava previsto, mas a Mesa habilmente
nos portos e terminais rodoferroviários de todo o abriu esse precedente, e concordamos, naturalmen-
País, a fim de intensificar a vigilância em nossas te - havíamos combinado previamente que faríamos
fronteiras aeroportuárias, que é por onde a droga uma pequena homenagem ao poeta Cruz e Sousa.
transita com mais intensidade. Sr. Presidente, se Há cem anos, em 19 de março de 1898, morria
isso requer investimentos, mais recursos financeiros, o poeta catarinense João da Cruz e Sousa. Filho de
contratação de profissionais especializados, aquisi- escravos, o poeta morreu jovem ainda, aos 37 anos.
ção de aparelhos modernos, que seja feito. O que No entanto, embora as condições do meio social,
não podemos é transigir, pecar por omissão, deixar francamente discriminatórias, lhe fossem adversas,
que o mal cresça ao ponto do insustentável. Cruz e Sousa conseguiu construir uma obra de gran-

, ASsusta-nos a disseminação, o alto consumo de significado para a nossa literatura.
de crack por crianças de São Paulo e demais Esta- Na formação dos valores culturais brasileiros,
dos brasileiros. O crack é uma das mais nocivas drogas costuma-se diminuir ou folclorizar a importância da
já vendidas no meio juvenil porque, além de ser um pro- participação intelectual dos negros e dos afro-brasi-
duto barato, causa dependência imediata em conse- leiros em geral. A obra de Cruz e Sousa é um exem-
qüência dos fortes produtos químicos do qual é feito. pIo significativo do peso e da relevâncil:i que tem a

Sr. Presidente, os outros países dedicam 70% à participação negra na construção dos valores de ci-
prevenção, corno acontece na Itália e na França. No vilização no Brasil.
Brasil, ternos apenas 20% de prevenção e 10010 de trata- No centenário de morte do poeta catarinense
mento. Temos uma repressão de pouco mais de 30%; a lembramos que sua obra continua viva e despertan-
prevenção é mínima, somente aquelas cal'1lJ8.nhas no do múltiplos interesses. O cineasta Sílvio Back anun-
rádio e na televisão, e o tratamento é quase zero. ciou o início das filmagens de "Cruz e Sousa - o

As nossas crianças estão cheirando cola dia- Poeta do Desterro", um documentário sobre a vida e
riamente. Não me refiro somente à cola de sapatei- a obra de nosso principal poeta simbolista.
ro, mas sobretudo ao tolueno, que também é compo- A Escola de Comunicação e Artes da USP e a
nente não só da cola de sapateiro mais de alguns Editora da UNESP fazem o lançamento, respectiva-
produtos da construção civil. Um dia perguntei a mente, de uma edição fac-similar que se intitula "Fa-
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róis·, livro de Cruz e Sousa publicado pela primeira vez
em 1900, é uma antologia de sua poesia e proSà•.Em
Santa Catarina, Srs. Deputados, os eventos aconfe't5é:
rão ao IonglJ :::le todo o ano, seminários, palestras, edi
ção de inéditos e a montagem de uma peça.

Gostaríamos de cumprimentar o Senado·'na.'f~
gura do Senador Abdias do Nascimento, ele tamlim:
um artista de grande sensibilidade, que teve a inicia':
tiva e conseguiu aprovar que o Congresso Nacionàl
instituísse o "Prêmio Cruz e Sousa" destinado a. ' " -', ~

agraciar autores de traOGllllOS sobre a obra desse
poeta negro. :,',.~..

O Congresso Nacional estimula, com o concur-.
so ·Cruz e Sousa", a atenção de críticos, pesquisa
dores e estudantes para a óbra grandiosa dá:qliel~
que é um dos mais importantes escritores. . , . :.. ', .

As dificuldades que permanecem entre nós
para a realização plena do talento negro conferem,
também, uma dramática atualidade aos textos de
Cruze Sousa, como é o caso de ·0 Emparedado",
seu mais importante poema em prosa, cuja sigrtiflé~~'
ção essencial é esta: a condição racial é obstáculo à
realização do ser humano africano em um meio
onde predominam os valores racistas. "':; ..

Gostaríamos de concluir este breve pron~éi~~ '.
mento trazendo a este plenário as palavras apaixo:
nadas e profundamente verdadeiras com que Cruz e
Sousa respondeu aos ataques dos preconceituosos
de ontem e de hoje, àqueles que erguem barreiras
às possibilidades de realização dos seres humanos
descendentes dos africanos.

Diz o poeta:
•A batalha formidável de um tempera

mento fatalizado pelo sangue e que traz
consigo, além da 'condição inviável do ~e10: '
a qualidade fisiológica de pertencer, de prO
ceder de uma raça que a ditadora ciência de
hipóteses negou em absoluto para aS~Briçõ~
es do entendimento e, principalment~, ~;t.l0·~

entendimento artístico da palavra escrita.:~ "
Deus meu! Por uma questão baníll da

química biológica do pigmento ficam alguns
mais rebeldes e curiosos fósseis preocupâ
dos, a ruminar primitivas erudições, pemidos .
e atropelados pelas longas galerias submari
nas de uma sabedoria infinita, esmagadora,
irrevogável! .'f.

Mas, que importa tudo isso?! QJál é'ti
cor da minha forma, do meu sentir? Qual é a
cor da tempestade de dilacerações que me
abala? Qual a dos meus sonhos e gritos?
Qual a dos méus desejos e febre?

Ah! Esta minúscula humanidade, torci
da, enroscada, assaltando as almas com fe
rocidade de animais bravios, de garras agu
çadas e dentes rijos de carnívoros, é que
não pode compreender-me."

Essas são as palavras do poeta Cruz e Souza,
a quem rendemos homenagem, neste momento.

O SR. GILNEY VIANA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Mainardi) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. GILNEY VIANA (Bloco/PT - MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, registro da tribuna da Câ
mara os lamentáveis fatos ocorridos na cidade de
Jaciara em Mato Grosso.

Primeiro, uma seqüência de assassinatos, atin
gindo três pessoas queridas da comunidade: a garo
ta Irene Daiane, de 14 anos (estuprada e assassina
da em 1996); Martuir Pereira, àssassinado em 1997;
culminando com o assassinato de Maria Valmir de
Souza, 26 anos, estudante filiada ao PT e militante
da Pastoral da Juventude, assassinada em 10 de
março último.

Estes fatos causaram grande comoção na ci
dade e revoltaram a população, diante da morosida
de da Justiça em prender o acusado e submetê-Io a
julgamento.

Indignada, a comunidade promoveu uma pas
seata no dia 14 de março de 1998 em direção à ca
deia pública local de onde, por ordem do Prefeito, o
preso foi de lá retirado e enviado à penitenciária de .
Mata Grande, no Município vizinho de Rondonópolis.

Sabendo disso, a população, em marcha, diri
giu-se à casa do Prefeito, onde também não encon
trando ninguém, promoveu a depredação e incêndio;
fatos estes igualmente lamentáveis.

Diante dos fatos, o Prefeito de Jaciara passou
a acusar o PT, Partido dos Trabalhadores, e seus
dois Vereadores, Waldemir Costa e Antônio Lucas
como responsáveis pelos tumultos. Foram acusaçõ:
es falsas, mentirosas e cheias de rancor tendo em
vista a oposição conseqüente e séria que o PT e
nossos Vereadores lhe fazem.

De forma mais agressiva, o Prefeito agrediu
moralmente o Vereador petista Waldemir Costa,
que, da tribuna da Câmara Municipal, não lhe tem
poupado críticas pela administração desastrosa na
Prefeitura de Jaciara.

Em verdade, tanto o Vereador Waldemir Costa
quanto o Vereador Antônio Lucas, do PT, clamaram
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e clamam por justiça, respeitando--se o direito de dou apenas 480 mil reais. É impossível, por mais
ampla defesa e integridade física do acusado. competente, probo, inteligente, gênio que seja, o téc-

Causa estranheza o Deputado Federal Weling- nico coordenador fazer milagre com esses recursos
ton Fagundes ter usado a tribuna desta Câmara e e multiplicá-los. Estou falando de recursos que de-
reproduzido insinuações e acusações contra o Parti- vem ser aplicados de forma racionalizada.
do dos Trabalhadores de Jaciara, na pessoa do Ve- Portanto, Sr. Presidente, é importante destacar
reador petista Waldemir Costa, acusando-o - mes- a sinceridade do Presidente da Fundação Nacional de
mo sem citar seu nome - de incitamento à popula- Saúde no sentido de socorrer e resolver essa situação.
ção para praticar atos de vandalismo. Não adianta ficannos ouvindo palavras demagógicas.

Quero, da tribuna da Câmara, manifestar mi- O que importa é que esta é a realidade dos números e
nha total solidariedade ao PT de Jaciara, ao Verea- orçamentos que estamos precisando.
dor Antônio Lucas e especialmente ao Vereador A Fundação tem 56 anos de existência e tem
Waldemir Costa, diante dessas agressões morais, prestado serviços da maior importância para o nosso
quando em verdade clamaram e clamam por justiça. Estado, seja com relação à assistência à saúde, seja

Era o que tinha a dizer. no combate a endemias e epidemias. Atualmente,
O SR. PRESIDENTE (Luiz Mainardi) - Ainda além da sua experiência e renome, conta sobretudo

nas Comunicações Parlamentares, o tempo do PFL com o carinho dos seus capazes servidores, fato que
será dividido entre os Deputados Raimundo Santos realmente indica a importância da sua permanência.
e Carlos Melles. É interessante, portanto, Sr. Presidente, saber-

Concedo a palavra ao Deputado Raimundo mos da importância da existência e permanência da
Santos, por cinco minutos. Fundação, tendo em vista o carinho dos servidores,

O SR. RAIMUNDO SANTOS (PFL - PA. Sem sua abnegação e competência técnica.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- Há poucos dias passei por Altamira, e, neste
putados, gostaria neste momento de resgatar a ver- Município, pessoas de nível mais elevado disseram-
dade sobre a situação da Fundação Nacional de me que preferiam a unidade de saúde local, com to-
Saúde do meu Estado, Pará. Fui o primeiro Parla- das as suas carências, a um hospital particular, por-
mentar, ainda no ano passado, a denunciar o estado que sabiam do elevado prestígio, da grande capaci-
caótico em que se encontram as nossas unidades dade dos servidores da Fundação Nacional de Saú-
da Fundação, inclusive milhares de pessoas morrem de. Por isso queriam a permanência da unidade da
e outras clamam por assistência. Também outros Fundação Nacional de Saúde. Esse é apenas um
Parlamentares, Prefeitos, Vereadores e entidades exemplo entre tantos que se espalham pelo Estado
associativas do meu Estado proclamam a necessi- do Pará.
dade de solução. É por isso, Sr. Presidente, que acredito que o

Gostaríamos de deixar bem claro que a situa- clamor de Prefeitos, de Deputados, dos paraenses,
ção aflitiva da nossa Fundação, que conta com quin- o nosso clamor e sobretudo o dos servidores da
ze unidades mistas (unidades de referência regional, Fundação precisam ter eco aqui em Brasília. Que o
dezoito Centros de Saúde e vinte Postos de Saúde), Presidente da Fundação Nacional de Saúde, Dr. Ja-
deve-se à falta de recursos. A título de informação, nuário, possa atentar para esses levantamentos e
saliento que, para atender a estas mesmas unida- assim enviar para nosso Estado os recursos de que
des, tivemos para consumo de recursos orçamentá- tanto precisamos para socorrer as nossas unidades
rios, no ano de 1995, o valor de 17 milhões e 763 mil de saúde e a população do Estado do Pará.
reais. Em 1996, o valor foi de 18 milhões e 234 mil Para complementar o meu tempo, Sr. Presi-
reais. E - pasmem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- dente, gostaria ainda de dizer que, conforme a mídia
putados -, em 1997, o valor foi de apenas 6 milhões tem anunciado, nesta data o Governo Federal deve
e 750 mil reais, havendo, portanto, um déficit orça- assinar o Pacote Verde. Esse pacote visa a meIho-
mentário de mais de 13 milhões de reais para as ne- rar as condições para conservação das matas nati-
cessidades de 1997. vaso Sabemos que tudo que se faz para preservar o

Em 1998, os levantamentos técnicos do Setor meio ambiente merece o apoio desta Casa, merece
de Operações da Coordenação do Pará indicam os nossos aplausos.
que, até o mês de março, a Presidência da Funda- Mas quero chamar a atenção para o fato de
ção já deveria ter mandado para a Coordenação do que não somente a mata nativa deve estar sendo
Pará o montante de 3 milhões e 600 mil reais. Man- protegida pelas autoridades federais. Compreende-
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mos o grande trabalho do Ministério do Meio Am- votações polêmicas, em particular na votação da
biente nesse sentido, mas deixo aqui a nossa posi- matéria relativa à reeleição do Presidente da Repú-
ção, o nosso alerta para que o homem nativo seja blica.
alvo de maior atenção. Ele é a obra-prima da cria- Foram várias as demonstrações de cooptação
ção divina, nasceu no meio daquela mata e também de Parlamentares através da liberação de recursos
precisa viver. federais.

Então, Sr. Presidente, para corroborar esse pa- Sr. Presidente, recentemente nos foi dado a
cote verde, apresentamos hoje uma indicação ao conhecer um fato do qual a direção do Banco do Brasil
Poder Executivo no sentido de que encaminhe a não teve como dar qualquer explicação à opinião públi-
esta Casa projeto de lei que vise à criação de um ca e relaciona-se com o triste episódio do desmorona-
programa para formação de comportamento huma- mento do prédio Palace 11, no Rio de Janeiro. Ficou
no, de subsistência, e conservação ambiental na evidente que essa instituição financeira teria sido abso-
Amazônia Legal. Esse projeto seria mais ou menos lutamente flexível em relação à execução que já deve-
o Projeto Rondon, que tivemos no passado, que po- ria ter ocorrida em função de inadimplências da empre-
derá qualificar pessoal da Amazônia em escolas, en- sa do Deputado Sérgio Naya. Não há explicação plau-
tidades religiosas, organizações não-governamen- sível para o Banco que executa pequenos produtores
tais, interessadas no homem da Amazônia. Que se- rurais, aresta bens de pequenos comerciantes, peque-
jam formadas verdadeiras brigadas cívicas para dar nos industriais e tem, como teve, tratamento generoso
orientação e educação ao homem da região e condi- com aqueles Parlamentares que conferiram voto favo-
ções mínimas de infra-estrutura. Com essas medi- rável à tese da reeleição.
das obteremos não somente a proteção ambiental, Não bastasse o Banco do Brasil, já em situa-
mas também veremos aumentada a qualidade de ção complicada em virtude de diversas situações em
vida do amazonense, com mais saúde e mais tempo que foi colocado sobre suspeição por atos de seus
de vida. Acreditamos que a mão-dEHJbra ociosa po- dirigentes - e é bom relembrarmos o episódio que
derá ser aproveitada nessas brigadas. levou à quebra do sigilo bancário de vários Deputa-

Sr. Presidente, agradeço ao meu Líder, Depu- dos desta Casa -, agora a Caixa Econômica Federal
tado Inocêncio Oliveira, a indicação para falar neste tem hoje seu nome estampado na imprensa, como
momento. tendo sido utilizada na liberação de 600 milhões de

Era o que tinha a dizer. reais para atender a emendas individuais de Parla-
O Sr. Luiz Mainardi, § 29 do artigo 18 mentares.

do Regimento Interno, deixa a cadeira da Nada tendo a ver com a reforma da Previdên-
presidência, que é ocupada pelo Sr. Adilson cia Social, o Sr. Sérgio Cutolo, Presidente da Caixa
Motta, § 2!l do artigo 18 do Regimento Interno. Econômica Federal, foi convocado à mansão do Sr.

O SR. AUGUSTO CARVALHO - Sr. Presid'en- Ministro das Comunicações, Sérgio Motta, para ope-
te, peço a palavrcJ. pela ordem. rar o esquema de liberação de recursos. Esse fato,

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem de tão evidente, acabou por provocar constrangi-
V. Ex!! a palavra. mentos nos Líderes da base govemista, que consi-

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS-DF. Pela deraram muito evidente e muito visível a relação en-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tre a liberação de recursos, na undécima hora, para
S~s (;! Srs. Deputados, está ficando difícil o Govemo emendas individuais de Parlamentares, que estive-
do Sr. Femando Henrique Cardoso passar pela his- ram aprisionadas por longo tempo.
tória sem deixar registrada a sua marca, a prática do Por isso, Sr. Presidente, é lamentável que o
mais despudorado fisiologismo de que se tem notícia Governo tenha absolutamente perdido o pudor na-
na história recente deste País. quilo que deveria ser a sua relação mais séria após

Esse Govemo que proclamou como ponto prin- todos os escândalos que já se sucederam e que
cipal de sua plataforma política a moral, a ética e a abalaram a opinião pública nacional, a respeito dos
transparência na gestão do Estado, por diversas ve- procedimentos escusos quanto à elaboração e à
zes já foi pilhado em flagrante na barganha de car- execução do Orçamento do nosso País.
gos, na distribuição de recursos orçamentários. Atra- Lamentavelmente não é o Parlamento, em si
vés das instituições públicas e entidades de econo- próprio, que pratica o fisiologismo. O Executivo é
mia mista, pôde em diversos momentos revelar sua que, em cada votaçeo, em cada maté'ria de seu inte-
face mais inescrupulosa, especialmente à época de resse, adota essa prática. Foi o que aconteceu em
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relação à redução de 30% dos ganhos dos áposen- Esse massacre foi a forma com que Milosevic
tado~ que recebam mais de 1.200 reais. respondeu ao fato de que está perdendo o controle

A cada dia e a cada votação, aumenta-se o em Kosovo. Há um ano, grande parte de Kosovo
valor da moeda vil da troca que se processa entre vem sendo controlada por albaneses, e a polícia se
favores e o apoiamento às teses dos interesses do nega a entrar· à noite nas áreas mais conflitivas.
Palácio do Planalto. Com a matança indiscriminada, tenta-se mobilizar

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Conce- pelo terror a população dessas aldeias, que eram
do a palavra ao Deputado Lindberg Farias, para uma consideradas áreas de apoio ao exército de Iiberta-
Comunicação de Liderança, pelo PSTU. ção de Kosovo.

O SR. L1NDBERG FARIAS (PSTU - RJ. Como Sr. Presidente, há que se dizer que atos massi-
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vos denunciando o terror sérvio foram realizados em
Sras. e Srs. Deputados, em nome do PSTU, venho à todo o território de Kosovo. Uma marcha de 7 mil
tribuna desta Casa para falar sobre os recentes mulheres realizou-se na capital, Pristina, para pro-
massacres nas ruas de Kosovo. testar contra o massacre.

Ocupamos este espaço para condenar a forma Houve manifestações de protesto em Istambul
com que o Presidente da Sérvia, Slobodan Milose- e Ancara, na Turquia, em Atenas e em Roma.
vic, acaba de perpetrar um novo 1.1aSSaCre naquela Em Istambul, mais de 1.500 pessoas queima-
região. O operativo combinado de tropas policiais ram a bandeira sérvia diante do consulado iugoslavo
militares e paramilitares utilizou armamento pesado, aos gritos de "fim ao banho de sangue em Kosovo·,
incluindo tanques e helicópteros, para matar aibane- para não falar de manifestação que reuniu mais de
ses e destruir suas casas em várias aldeias. En- 50 mil pessoas ontem em Pristina.
quanto as tropas destruíam aldeias inteiras, como é Sr. Presidente, os Estados Unidos nunca
o caso de Donji Prekaz, paramilitares armados de fu- apoiaram nem apóiam as reivindicações de inde-
zis e baionetas se encarregavam de matar os sus- pendência. Ao contrário, como bem se mostrou na
peitos de apoiar a guerrilha e suas famílias. Quatro Bósnia, sempre apoiaram a política da "grande Sér-
dias de ataques dessas tropas tiveram resultado de- via" de Milosevic. Desta vez, porém, seu aliado fugiu
vastador: casas queimadas, milhares de habitantes ao controle, e eles precisam distanciar-se do mas-
expulsos de suas casas e enorme número de mor- sacre. Por isso, Madeleine Albright diz que Milosevic
tos. São mais de oitenta mortos. "irá pagar caro por sua blitz contra os rebeldes pró-

Nessa invasão, de acordo com os sobreviven- independência". E, depois de visitar o Papa, decla-
tes, foram assassinadas pessoas somente por se- rou: "nós não vamos ficar assistindo como as autori-
rem familiares de supostos guerrilheiros, ou simples- dades sérvias fazem em Kosovo o que não puderam
mente por serem albaneses. Isso recorda a limpeza fazer na Bósnia". Se recordarmos os anos que pas-
étnica na Bósnia. Também a técnica que inclui a tor- saram assistindo ao genocídio na Bósnia - e, ade-
tura de familiares e a destruição das casas dos sus- mais, ela é a mesma pessoa que há alguns dias
peitos de apoiar a guerrilha lembram as ações de Is- chamava a bombardear o Iraque -, temos de dizer
rael na Palestina. que a hipocrisia do imperialismo não tem limites.

Os albaneses são mais de 90% da população Faz muito pouco tempo que Washington recom-
de Kosovo. O ditador iugoslavo Slobodan Milosevic pensou Milosevic por seu bom comportamento e per-
acabou com a autonomia em Kosovo em 1989 e, a mitiu-lhe retomar os direitos de uso dos aeroportos no
partir daí, insiste que Kosovo é da Iugoslávia. O exterior. A grande preocupação do Departamento do
povo de Kosovo, por meio de um referendo, definiu- Estado, agora, é no sentido de que a violência sérvia
se pela independência em 1991. Belgrado desco- provoque a perda de controle na região.
nheceu a eleição e intensificou a repressão. Milose- Nós, do PSTU, posicionamo-nos ao lado da
vic rechaçou a proposta de incluir a língua albanesa maioria da população de Kosovo, na luta contra a di-
nas escolas públicas. tadura de Milosevic. É de fundamental importância a

Nos últimos dois anos, vem sendo gestado pro- defesa armada dos trabalhadores e do povo de Ko-
cesso de resistência à opressão sérvia e vem ga- sovo ante a agressão sérvia. Apoiamos todos os se-
nhando prestígio o Exército de Libertação de Koso- tores operários, populares e democráticos que mani-
vo, movimento guerrilheiro que reivindica a inde- festam seu repúdio a esse novo massacre, a reivin-
pendência. O governo sérvio classifica as ações de dicação do povo de Kosovo e, em especial, os traba-
resistência como "terrorismo albanês". Ihadores, estudantes, e setores populares da Sérvia
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que enfrentam o governo assassino de Milosevic Dando prosseguimento a este pout pourri,
para impedir a continuidade de seu ataque genocida. quero ratificar os termos dos pronunciamentos que

O SR. HERMES PARCIANELLO - Sr. Presi- fiz e também pedir o apoio dos nobres Parlamenta-
dente, peço a palavra pela ordem. res ao projeto que apresentei. Espero que os maqui-

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem nários agrícolas possam trafegar livremente pelas
V. Exa. a palavra. rodovias deste País, evidentemente com o devido

O SR. HERMES PARCIANELLO (Bloco/PMDB aparato de segurança.
- PRo Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Sr. Presidente, não é possível o pequeno agri-
Presidente, ilustre Deputado Adylson Motta, Sras. e cultor pagar pelo transporte dessas máquinas colhei-
Srs. Deputados, é fato comum nas ruas, avenidas e tadeiras, outros maquinários e congêneres com essa
estradas do nosso País que pedestres e ocupantes situação difícil por que passa a agricultura deste
de veículos sejam atingidos por jatos de fumaça exa- País. Quem mais sofre com isso são os pequenos e
lados por tubos de descarga horizontais de ônibus e médios produtores.
caminhões. Tal situação é agravada porque, na O nosso projeto prevê um determinado horário
maioria das vezes, a fumaça é de cor negra, o que é de trafegabilidade desses maquinários, das 7h às
causado pelo desregulamento dos motores daqueles 19h30min e das 7h30min até as 17h30min no horá-
veículos e pela ineficiência do sistema de fiscaliza- rio de verão. Além de colocar os dispositivos de se-
ção quanto à obediência aos limites de emissão de gurança - luz de alerta, buzinas e bandeiras nas ex-
poluentes estabelecidos na legislação. tremidades -, deverá haver o batedor. Com isso,

Solução simples capaz de minorar o desconfor- conseguiremos fazer com que os nossos produtores,
to causado por essa fumaça às pessoas seria a ado- os nossos agricultores, possam trafegar, garantindo
ção do tubo de descarga vertical, o qual, a propósito, a segurança para si e, sobretudo, para terceiros.
é utilizado em várias cidades do mundo, inclusive Apresentei uma indicação a esta Mesa solici-
em São Paulo, onde é obrigatório para os ônibus tando ao Poder Executivo que determine ao Ministé-
desde 1953, e para os caminhões, desde 1991. rio das Comunicações autorização para a liberação

Segundo o parecer técnico do Engenheiro AI- de recursos, visando à ampliação da agência dos
fred Szwarc, gerente da Divisão de Programas de Correios e Telégrafos da cidade de Goioerê, no Pa-
Redução de Poluição Veicular da Companhia de raná. A solicitação deve-se ao fato de que os funcio-
Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de nários estão trabalhando dentro de um pequeno cu-
São Paulo, Cetesb, o tubo de descarga vertical apre- bículo, em uma agência pequena, onde a insalubri-
senta inúmeras vantagens em relação ao horizontal. dade é patente, sendo que o terreno da sede daque-
Primeiramente, a fiscalização é facilitada, pois é um la agência na cidade oferece condições de amplia-
método mais simples e comumente utilizado, inclusi- ção. Solicito também a reposição de dois carteiros
ve com os veículos em movimento, no qual o grau retirados da cidade, o que está prejudicando a entre-
de enegrecimento da fumaça é avaliada visivelmen- ga das correspondências.
te. O contraste claro é obtido facilmente contra o Sr. Presidente, quero desta tribuna transmitir
céu, ou ainda contra edificações de cor clara, quan- ao Governo Federal e à Nação a angústia por que
do o tubo de descarga é vertical. passam os produtores de algodão do Estado do Pa-

Destaque-se ainda que, embora a localização raná e do Brasil.
e o posicionamento do tubo de descarga não altere O Governo Federal incentivou o plantio. Os
os níveis de emissão de poluentes, as concentraçõ- agricultores acreditaram e plantaram. Chegamos à
es destes são significativamente reduzidas na respi- colheita e não há preço para sua comercialização.
ração dos transeuntes pela maior diluição de partícu- Isso me faz lembrar a famosa frase do ex-Presiden-
las e gases. Vantagem adicional é obtida em relação te João Figueiredo proferida no início dos anos 80:
ao ruído produzido pelo sistema de escapamento re- "Plante que o João garante." O povo plantava e o
duzido quando o tubo de descarga é vertical. João não garantia. O que ocorre hoje não é diferente

Sr. Presidente, é esta a justificativa do proje- da demagogia praticada pelo último Presidente do
to de lei que apresento agora a esta Mesa, estabe- regime ditatorial deste País.
lecendo a obrigatoriedade do tubo de descarga, Represento o Estado do Paraná nesta Casa,
em caminhões e ônibus, na extremidade localiza- notadamente as regiões oeste e a de Goioerê, no
da na parte posterior esquerda do veículo ou da baixo noroeste do Estado. Esta é uma das principais
cabine. regiões produtoras de algodão do Estado. Compõem
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que enfrentam o governo assassino de Milosevic da na parte posterior esquerda do veículo ou da ca-
para impedir a continuidade de seu ataque genocida. bine.

O SR. HERMES PARCIANELLO - Sr. Presi- Dando prosseguimento a este pout pourri,
dente, peço a palavra pela ordem. quero ratificar os termos dos pronunciamentos que

fiz e também pedir o apoio dos nobres Parlamenta-
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem res ao projeto que apresentei. Espero que os maqui-

V. Exa. a palavra. nários agrícolas possam trafegar livremente pelas
O SR. HERMES PARCIANELLO (Bloco/PMDB rodovias deste País, evidentemente com o devido

- PRo Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. aparato de segurança.
Presidente, ilustre Deputado Adylson Motta, Sras. e Sr. Presidente, não é possível o pequeno agri-
Srs. Deputados, é fato comum nas ruas, avenidas e cultor pagar pelo transporte dessas máquinas colhei-
estradas do nosso País que pedestres e ocupantes tadeiras, outros maquinários e congêneres com essa
de veículos sejam atingidos por jatos de fumaça exa- situação difícil por que passa a agricultura deste
lados por tubos de descarga horizontais de ônibus e País. Quem mais sofre com isso são os pequenos e
caminhões. Tal situação é agravada porque, na médios produtores.
maioria das vezes, a fumaça é de cor negra, o que é O nosso projeto prevê um determinado horário
causado pelo desregulamento dos motores daqueles de trafegabilidade desses maquinários, das 7h às
veículos e pela ineficiência do sistema de fiscaliza- 19h30min e das 7h30min até as 17h30min no horá-
ção quanto à obediência aos limites de emissão de rio de verão. Além de colocar os dispositivos de se-
poluentes estabelecidos na legislação. gurança _ luz de alerta, buzinas e bandeiras nas ex-

Solução simples capaz de minorar o desconfor- tremidades -, deverá haver o batedor. Com isso,
to causado por essa fumaça às pessoas seria a ado- conseguiremos fazer com que os nossos produtores,
ção do tubo de descarga vertical, o qual, a propósito, os nossos agricultores, possam trafegar, garantindo
é utilizado em várias cidades do mundo, inclusive a segurança para si e, sobretudo, para terceiros.
em São Paulo, onde é obrigatório para os ônibus Apresentei uma indicação a esta Mesa solici-
desde 1953, e para os caminhões, desde 1991. tando ao Poder Executivo que determine ao Ministé-

Segundo o parecer técnico do Engenheiro AI- rio das Comunicações autorização para a liberação
fred Szwarc, gerente da Divisão de Programas de de recursos, visando à ampliação da agência dos
Redução de Poluição Veicular da Companhia de Correios e Telégrafos da cidade de Goioerê, no Pa-
Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de raná. A solicitação deve-se ao fato de que os funcio-
São Paulo, Cetesb, o tubo de descarga vertical apre- nários estão trabalhando dentro de um pequeno cu-
senta inúmeras vantagens em relação ao horizontal. bículo, em uma agência pequena, onde a insalubri-
Primeiramente, a fiscalização é facilitada, pois é um dade é patente, sendo que o terreno da sede daque-
método mais simples e comumente utilizado, inclusi- la agência na cidade oferece condições de amplia-
ve com os veículos em movimento, no qual o grau ção. Solicito também a reposição de dois carteiros
de enegrecimento da fumaça é avaliada visivelmen- retirados da cidade, o que está prejudicando a entre-
te. O contraste claro é obtido facilmente contra o ga das correspondências.
céu, ou ainda contra edificações de cor clara, quan- Sr. Presidente, quero desta tribuna transmitir
do o tubo de descarga é vertical. ao Governo Federal e à Nação a angústia por que

Destaque-se ainda que, embora a localiza- passam os produtores de algodão do Estado do Pa-
ção e o posicionamento do tubo de descarga não raná e do Brasil.
altere os níveis de emissão de poluentes, as con- O Governo Federal incentivou o plantio. Os
centrações destes são significativamente reduzi- agricultores acreditaram e plantaram. Chegamos à
das na respiração dos transeuntes pela maior dilui- colheita e não há preço para sua comercialização.
ção de partículas e gases. Vantagem adicional é Isso me faz lembrar a famosa frase do ex-Presiden-
obtida em relação ao ruído produzido pelo sistema te João Figueiredo proferida no início dos anos 80:
de escapamento reduzido quando o tubo de des- ·Plante que o João garante.· O povo plantava e o
carga é vertical. João não garantia. O que ocorre hoje não é diferente

Sr. Presidente, é esta a justificativa do proje- da demagogia praticada pelo último Presidente do
to de lei que apresento agora a esta Mesa, estabe- regime ditatorial deste País.
lecendo a obrigatoriedade do tubo de descarga, Represento o Estado do Paraná nesta Casa,
em caminhões e ônibus, na extremidade localiza- notadamente as regiões oeste e a de Goioerê, no
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baixo noroeste do Estado. Esta é uma das princi
pais regiões produtoras de algodão do Estado.
Compõem a região de Goioerê os Municípios de
Quarto Centenário, Rancho Alegre do Oeste,
Nova Aurora, Juranda, Janiópolis, Moreira Sales,
Mariluz e Ubiratã. O desespero dos cotoniculto
res é grande, e isso eu pude sentir in loco,
quando lá estive neste último final de semana,
conversando com inúmeras lideranças políticas,
empresariais, sindicais e comunitárias. Constatei
que o descaso do Governo para com o setor
está levando famílias até ao suicídio. O preço
mínimo de R$7,00 a arroba do algodão em caro
ço sequer está garantido. Os preços não passa
ram até o presente momento de R$6,50 a arro
ba. Esses produtores cultivaram o algodão, in
vestiram, acreditaram na promessa do Governo,
chegaram até a colher em torno de 400 a 500 ar
robas por alqueire, e agora não têm para quem
vender. As indústrias se recusam a comprar a
produção.

O que mais nos deixa indignados é a insen
satez do Governo ante um drama social como
esse e que tende a piorar. O algodão, Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, é uma cultura que,
a exemplo do milho, tem rentabilidade, e os agri
cultores de pequeno porte ficam sem outra alterna
tiva de plantio. Além disso, a ausência de uma
ação firme do Governo em defesa desses agricul
tores fará com que eles abandonem definitivamen
te a zona rural e migrem para centros urbanos,
ocasionando mais problemas a todos, como vio
lência, fome e miséria.

Nós sabemos que alguns fatores externos,
como a crise asiática que afetou a situação eco
nômica de muitos países daquele continente, re
fletem negativamente no Brasil, pois os merca
dos compradores de algodão tiveram de reduzir
suas importações em 30%. Todavia, Sr. Presi
dente, o Governo não pode ficar inerte, não
pode ficar mórbido, letárgico, como se nada ti
vesse acontecido com seus patriotas. Eu não
posso acreditar em um Governo que ignora pro
blemas de natureza socioeconômica como este
dos cotonicultores. É claro, Sr. Presidente, que
não são apenas os cotonicultores que estão so
frendo com a política neoliberal do Governo Fer
nando Henrique Cardoso, mas todos os segmen
tos produtivos do País. Quem ganha são apenas
os banqueiros, no entanto, o caso dos cotonicul
tores é por demais dramático e requer uma ur
gente tomada de decisã,o.

O Governo até agora nada tem feito ante os
clamores do setor. Pelo contrário, tem agido com
frieza e indiferença, próprio desses áulicos e econo
mistas que não conhecem a Nação, que não sabem
distinguir um caroço de algodão de uma espiga de,
milho, técnicos formados em universidades america
nas que não sabem se o Paraná produz borracha,
cacau, soja ou trigo. Limitam-se apenas a citar nú
meros tirados de planilhas, com suas caras de "ma
racujás-de-gaveta": "O algodão teve um aumento
na produção mundial este ano de 500 mil toneladas
e o Brasil produziu 70% a mais com relação ao
ano passado", explicam os tecnocratas. Eu não
quero saber disso, Sr. Presidente, eu quero é solu
ção. O Paraná teve uma produção 100% maior do
que no ano passado, mas isso não pode remeter o
Governo a lavar suas mãos e deixar os nossos
produtores à mercê da sorte. O Governo tem obri
gação de bancar o preço mínimo e comprar a pro
dução. Senão, que Governo é este? Quando é con
vocado para salvar bancos falidos, age de imediato,
socorrendo um setor que não traz nenhuma renda
para o País, não produz nada, pelo contrário, es
trangula nossa economia com uma volúpia por juros
altos jamais vista na história. O Governo deve so
correr quem produz, Srs. Deputados, e não esses
picaretas que roubam o dinheiro daqueles que tra
balham, geram empregos e rendas.

Tenho conhecimento de uma compra de 200
mil toneladas de alg0dão da Rússia. Vou investigar
isso, Sr. Presidente, e, se proceder a informação,
esta Casa terá a obrigação de convocar para as de
vidas explicações os Ministros da Fazenda, do Pla
nejamento e Orçamento e da Agricultura e do Abas
tecimento. Voltarei ao assunto.

Sr. Presidente, solicito que a Mesa envie cópia
deste pronunciamento diretamente ao Presidente da
República, aos Ministros da área econômica e ao Mi
nistro da Agricultura e do Abastecimento, de modo a
fazê-Ios conhecedores dos dramas que afligem os
brasileiros desta Pátria. Quem sabe assim eles acor
dam e constatam que este País se chama Brasil e
não Estados Unidos da América.

Era o que eu tinha a dizer. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A
Presidência recebe os projetos apresentados pelo
nobre Deputado e os fará inserir na parte corres
pondente da sessão, e parabenizo-o pelo discur
so.
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o SR. LUIZ MAINARDI - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. LUIZ MAINARDI (Bloco/PT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, há alguns dias, mais preci
samente no dia 8 de março, assistimos pela televi
são aos atos que ocorreram antes e depois da con
venção do PMDB. Foi efetivamente uma vergonha
nacional, e$pecialmente no que diz respeito à com
pra de votos e ao aliciamento de convencionais que
iriam decidir os rumos que o partido tomaria nessas
eleições.

Em contraposição àquilo, quero registrar o que
vai ocorrer no próximo domingo no Rio Grande do
Sul. Será algo absolutamente diferente do que ocor
reu aqui, quando alguns convencionais decidiram o
rumodo maior partido do Brasil.

No Rio Grande do Sul, através de prévias,
vamos escolher o nosso próximo candidato a Go
vernador do Estado. Todos os nossos filiados em
dia com a tesouraria vão poder exercer esse direi
to.

Um debate extraordinário se travou dentro do
Partido dos Trabalhadores, envolvendo os dois me
lhores nomes da esquerda no Rio Grande do Sul e
dois dos melhores quadros nacionais do nosso parti
do: Tarso Genro e alivio Dutra.

O debate até aqui - e tenho certeza até o pró
ximo domingo - tem sido de altíssimo nível. Tarso
Genro e alivio Dutra puderam se expressar de forma
muito clara e aberta sobre a atualidade do nosso Es
tado e o futuro do Rio Grande do Sul num Governo
da frente popular.

Temos apenas elogios à conduta de ambos
nesse processo. Ficou provado, mais uma vez,
que são dois grandes quadros. Em momento al
gum eles puseram em risco a unidade do nosso
partido. Pelo contrário, sairemos dessas prévias
ainda mais fortalecidos, e coesos, porque vamos
envolver milhares de filiados no Estado do Rio
Grande do Sul.

Todos aqueles que apoiam Tarso ou alivio só
têm elogios a lhes apresentar. De fato, esses dois
homens públicos demonstraram, estando à frente da
Prefeitura de Porto Alegre, capacidade de governar,
ouvindo a comunidade, criando o orçamento partici
pativo e fazendo com que as decisões não sejam de
gabinete, mas aquelas que emanam das Assem-

bléias. O grande mérito é ouvirmos a comunidade, a
cidade, para, a partir daí, decidir o que tem de ser
feito com os seus recursos.

alivio Dutra foi o primeiro Prefeito; Tarso Gen
ro, seu Vice. Posteriormente, Tarso Genro foi o Pre
feito. Quem está no cargo agora é Raul Pont. Fo
ram, ou melhor, são três grandes Prefeitos. Todos
merecem elogios, mas temos de optar. Tenho cer
teza de que é uma difícil decisão para os nossos
sessenta mil filiados no Estado. A difícil decisão de
escolher entre um, que é extraordinário, e outro,
que é ótimo.

Essa decisão será tomada, não a partir da
nossa emoção, da nossa afinidade com esse ou
aquele, mas, a partir de um critério fundamental
para nós neste momento: o de saber quem conse
guirá ampliar ainda mais as nossas possibilidades
de vitória.

Nesse sentido, declaro meu apoio ao candi
dato Tarso Genro. Entendo que esse extraordiná
rio Prefeito que projetou Porto Alegre, não só no
âmbito do País, mas também internacionalmente,
por meio da sua administração, deve ser o nosso
candidato.

Além dos votos que nós, trabalhistas, do PT,
PSB e pedoB, temos, Tarso conseguirá ampliar
enormemente seu prestígio junto às bases eleitorais
de outros partidos políticos e junto à população, por
que construiu uma imagem extremamente positiva
na sociedade gaúcha.

Essa é a mais forte razão que me faz optar.
Temos que optar, temos que escolher um. Gostaria
de escolher os dois, mas isso não é possível.

Aliás, pesquisa publicada há três dias no jornal
Correio do Povo demonstrou que o índice de rejei
ção a Tarso Genro é de apenas 8%. Já no que diz
respeito ao atual Governador, Antônio Britto, o índi
ce de rejeição é de 27%. Deverá ser o nosso candi
dato a enfrentar a máquina do poderio econômico e
político das elites do Rio Grande do Sul. Faremos
no Estado o que fizemos em Porto Alegre: um gran
de governo.

VIII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Adyrson Motta) - Encer
ro a sessão, convocando outra para amanhã, sexta
feira, dia 20, às 9 horas.
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15:00 Luiz Fernando
15:25 Renato Johnsson
15:50 Ceci Cunha
16:15 Antônio do Valle
16:40 José Chaves

31 3a-feira

17:05 Moisés Bennesby
17:30 Noel de Oliveira
17:55 Osvaldo Reis
18:20 Marta Suplicy
15:00 Israel Pinheiro
15:25 José Aníbal

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

AVISO N° 40/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 09/12/97
Prazo.: 5 Sess[,es
Decurso: 48 Sessão

1 -

2-

3-

4-

PROJETO DE LEI N° 2.881/97 - do Sr. Gilney
Viana - que "cria a Floresta Nacional de
Paraupebas, no Estado do Pará".
RELATORA: Deputada SOCORRO GOMES

PROJETO DE LEI N° 3.379-A/97 - da Sra.
Dalila Figueiredo - que "toma obrigatória a
instalação de sanitários e bebedouros nos tipos
de edificações que especifica".
RELATORA: Deputada MARIA VALADÃO

PROJETO DE LEI N° 3.547-A/97 - do Sr. Jorge
Tadeu Mudalen - que "dispôe sobre a
comercialização de produtos em vasilhames
reutilizáveis e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CUNHA UMA

PROJETO DE LEI N° 3.802/97 - do Sr. Fetter
Júnior - que transforma a Estação Ecológica do

Taim em Parque Nacional do Taim".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO

5 - pROJETO DE LEI N° 3.825/97 - do Sr. Elias
Murad - que "dispõe sobre a instalação e uso
do cinto de segurança nos transportes
coletivos".
RELATOR: Deputado CUNHA UMA

6 - PROJETO DE LEI N° 3.826/97 - do Sr. Elias
Murad - que "estabelece padrão para o espaço
interno de aeronaves comerciais".
RELATOHA; Deputada LAURA CARNEIRO

7 - PROJETO DE LEI N° 3.832/97 - do Sr. Ênio
Bacci - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
atendimento sem filas, nos órgãos e
instituições públicos federais, estaduais e
municipais, inclusive instituições financeiras e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado CHICÃO BRIGIDO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
EDESPORTO

A V I S O N° 01/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início.: 20/03/98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -
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COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU
RECURSOS

1';"Emendas
Prazo de 5 Sessões para apresentação de

emendas (Art. 216 § 1° do RI).

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

N ° 175/98 (INOCÊNCIO OLIVEIRA) - Altera a
redação do Caput e do inciso 111 do Art. 251 do
Regimento Interno.

PRAZO - 2° DIA: 20-03-98
ÚLTIMO DIA: 25-03-98

11 • Recursos

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART 54

(SUJEITA A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS
DO ART. 144)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°

2.1 PELA ADMISSIBILIDADE, COM EMENDA
SUPRESIVA (ART. 202, § 1° DO RI).

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO:

N° 514/97 (PODER EXECUTIVO) - Altera os artigos
21, 22, 30, 32 e 144 da Constituição Federal e
dá outras providências.

PRAZO - 2° DIA: 20-03-98
ÚLTIMO DIA: 25-03-98

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PAPA
O GRANDE EXPEDIENTE

- de 17 a 27 de fevereiro e março de 1998-

MARÇO

Data Dia da Semana Hora Nome
20 6a-feira 10:00 Udson Bandeira

10:25 Ricardo Heráclio
10:50 Ricardo Gomyde
11 :15 Teima de Souza
11 :40 Jarbas Lima
12:05 Humberto Costa
12:30 Paulo Paim
12:55 Giovanni Queiroz
13:20 Paulo Bornhausen

23 2a-feira 15:00 Chico Vigilante
15:25
15:50 Eliseu Moura
16:15 Efraim Morais
16:40 Jandira Feghali
17:05 Luciano Castro
17:30 Feu Rosa
17:55 Mal'isa Serrano
18:20 Dércio Knop

24 3a-feira 15:00 Luiz Carlos Hauly
15:25 Carlos Apolinário

25 4a-feira
\

15:00 Vicente Cascione
15:25 Ricardo Barros

26 5a-feira 15:00 Cidinha Campos
15:25 Márcio Reinaldo Moreira

27 6a-feira 10:00 Luiz Eduardo Greenhalgh
10:25 Ademir Cunha
10:50 Agnelo Queiroz
11 :15 Sarney Filho
11 :40 Airton Dipp
12:05 Gilvan Freire
12:30 Aroldo Cedraz
12:55 José Melo
13:20 Luiz Mainardi



COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

4 - PROJETO DE LEI N° 3.876/97 - do Sr. Paulo
Rocha - que "altera o art. 66 da Lei nO 9.503/97
- Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA

5 - PROJETO DE LEI N° 3.896/97 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de instalação de banheiros e de telefones
públicos em estações de transporte coletivo".
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA

6 - PROJETO DE LEI N° 3.925/97 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "dispõe sobre a vedação à
cobrança de pedágio dos veículos registrados
no municipio onde localizam-se postos de
pedágio".
RELATOR: Deputado DuíLlO PISANESCHI

A V I S O N° 02/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 20/03/98
Prazo.: 5 sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 1.189-A/95 - do Sr. Jorge
Anders - que "obriga as montadoras de
automóveis a equipar os novos veiculos com a
terceira luz de freio, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO JOAQUIM

2 - PROJETO DE lEI N° 1.387-A/95 (apenso o PL
nO 1.466/96) - do Sr. Júlio Redecker - que "cria
o Programa de Controle de Segurança
Automotiva (PROCONSEG), e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado BARBOSA NETO

3 - PROJETO DE LEI N° 3.263-A/97 - do Sr.
Agnelo Queiroz - que "institui o passe
estudantil no transporte público coletivo
rodoviário interestadual".
RELATOR: Deputado BENEDITO
GUIMARÃES

Março de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 20 07233

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE REl,EBERÁ EMEN- 1 - PROJETO DE LEI N° 4.150/98 - do Sr.
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA Augusto Nardes - que "altera dispositivos da
COMISSÃO Lei nO 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que

1 _ PROJETO DE LEI N° 2.954 _do Sr. Enio Bacci "regula as atividades dos representantes
comerciais autônomos".

- que "regulamenta o pagamento pelas
empresas das mensalidades escolares de seus RELATOR: Deputado Jovair Arantes

funcionários".
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ

A V I S O N° 02/98

RECEBIMENTO DE DESTAQUES
Início.: 20/03/98
Prazo.: 2 Sessões
Decurso: -

A V I S O N° 01/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 20/03/98
Prazo: 5 Sessões
Decurso: -

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERVIÇO

PÚBLICO

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
DESTAQUES APRESENTADOS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 3.158/97 - do Sr.
Lindberg Farias e Ricardo Gomyde - que
dispõe sobre a jornada de trabalho dos

~. ec;tudanle; dos niveis de ensino fundamental,
médio e superior".
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ
PARECER: favorável, com substitutivo

2 - PROJETO DE LEI N° 3.487/97 - do Sr. Basílio
Vil/ani - que "institui o Auxílio Transporte
Escolar e dá outras providências".
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ
PARECER: contrário

3 - PROJETO DE LEI N° 3.669/97 - do Sr. Paulo
Lima - que "estabelece a obrigatoriedade de
aplicação de parte dosdepós\los ~, vist,_, lõb

instituições financeiras, em empréstimos
destinados ao financiamento de estudos de
nível médio e superior".
RELATOR: Deputado ADEMIR CUNHA
PARECER: contrário
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7- PROJETO DE LEI N° 3.970/97 (apensos os 15
PLs. nOs. 4.059/98 e 4.061/98) - do Sr. Valdir
Colatto - que "altera a Lei nO 70408, de 25 de
novembro de 1985".
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA

PROJETO DE LEI N° 4.183/98 - do Sr.
Confúcio Moura - que "altera a Lei nO 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro". .
RELATOR: Deputado JOÃO CARLOS
BACELAR

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 34-A/95 - IMUNIDADE

PARLAMENTAR

PROJETO DE LEI N° 4.194/98 - do Sr. Cunha
Bueno - que "regulamenta o espaçamento
mínimo da sinalização indicativa de fiscalização
de trânsito".
RELATOR: Deputado FEU ROSAPHILEMON

PROJETO DE LEI N° 3.977/97 - do Sr. Felipe
Mendes - que "estabelece modificações no 16
Anexo do Plano Nacional de Viação, instituído
pela Lei nO 5.917, de 10 de setembro de 1973,
no Estado do Piauí".
RELATOR: Deputado
RODRIGUES
PROJETO DE LEI N° 4.096/98 - do Sr. - ,
Inocêncio Oliveira - que "dispõe sobre 11 - COMISSOES TEMPORARIAS
alterações no texto da Lei nO 9.503, de 23 de
setembro de 1997 (Código de Trânsito
Brasileiro)".
RELATOR' Deputado LE6NIDAS CRISTINa

9-

8-

10 -

11 -

12·"

13 -

PROJETO DE LEI N° 4.124/98 - do Sr. Paulo
Rocha - que "acrescenta inciso ao art. 181 da
Lei nO 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA

PROJETO DE LEI N° 4.134/98 - do Sr. Júlio
Redecker - que "torna obrigatório o uso de
capacete de segurança para condutores e
passageiros de bicicletas".
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES

PROJETO DE LEI N° 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 a propaganda de produtos fumígeros,
bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e
defensivos agrícolas, nos termos do § 4° do art.
220 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado CARLOS NELSON

PROJETO DE LEI N° 4.143/98 - do Sr. Hermes
Parcianello - que "dispõe sobre legislação de
trânsito, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada CÉLIA MENDES

AVISO N° 01/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 12.03.98
Prazo: 10 Sessões
Decurso: 7a Sessão

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 34-A, DE 1995 - do Sr. Domingos Dutra e
Outros - que "altera os parágrafos 1°, 2° e 3° do
art. 53 da Constituição Federal" (Apensadas:
PECs nOs 101/95,178/95 e 518/97).
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.

111 - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PlANOS,,
ORÇAMENTOS PUBLlCOS E

FISCALIZAÇÃO
14 - PROJETO DE LEI N° 4.167/98 - do Sr. Elias

Murad - que "acrescenta, na Lei nO 9.503, de
1997, Código de Trânsito Brasileiro, Capítulo
XIX, Seção 11, artigo prevendo a imposição de
pena ao agente público que, por ação ou
omissão, comprometer a incolumidade de bens
e pessoas em circulação nas vias".
RELATOR: Deputado JOÃO CÓSEP

A V I S O N° 02/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 09/03/98
Prazo:15 DIAS
Decurso: 12 DIAS
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(Encerra-se a sessão às 18 horas e 12 minutos.)

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 18/03/98
Prazo: 08 DIAS
Decurso: 03 DIAS

T
" .... ",';

'. : NO A:<: .::: .::::
ASEMENDASSÓSERÃ() ACEITA~.:E.M FOR~U~:
LÁRIO'PRÓPRIÓ:OISPONíVEL NAS$j::ÇRETAI31-:
AS DAS·COMISSÕES:· .:.;:.' ..•. :.... :<:'

HORÁRIO: DE09:00'ÀS 12:00:E'13!~Ô:ÀS18:30-;:

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

O Deputado Germano Rigotto, Presidente des
ta Comissão, fez a seguinte:

Redistribuição n2 01198

Em 19-03-98
Ao Deputado EDUARDO COELHO
Projeto de Lei n2 3.472-A/97 - do Sr. Paulo

Lustosa - que "concede às microempresas gratuida
de de custas e emolumentos cartorários e isenção
do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF nas
operações que especifica".

Ao Deputado FÉLIX MENDONÇA
Projeto de Lei Complementar nº 125/96 (em

·apenso PLC nº 194/97) - do Sr. Marçal Filho - ~ue

"estabelece a proibição de cobrança de taxa de Ilu
minação pública, nas condições que especifica".

Ao Deputado GONZAGA MOTA
Projeto de Lei 1;1º 1.852191 - do Sr. Jackson Pe

reira - que "altera o disposto no § 22 do art. 22 da Lei

n2 8.056, de 28 de junho de 1990, que "prorroga a vi
gência dos dispositivos que hajam atribuído ou dele
gado competência normativa aos órgãos que men
ciona e dá outras providências".

Projeto de Lei nº 401-B/95 - do Sr. Rivaldo
Macari - que "altera os incisos I e 11, do parágrafo 12,

do art. 2º, da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990,
que "define os percentuais da distribuição da com
pensação financeira de que trata a Lei nº 7.990 de
28 de dezembro de 1989, e dá outras providências".

Ao Deputado ISRAEL PINHEIRO
Projeto de Lei Complementar nº 91/96 - do Sr.

Elias Murad - (em apenso PLC n2 209/97) - que "alte
ra o artigo 32 da Lei Complementar n2 700, de 30 de
dezembro de 1991, que estabelece a Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social- COFINS".

Ao Deputado JÚLIO CÉSAR
Projeto de Lei nº 2.036-A/91 - do Senado Fe

deral (PLS nº 129/91 - que "aplicam-se à Fundação
Norte Fluminense de Desenvolvimento Regional 
Fundenor - e à Companhia de Desenvolvimento do
Vale do Jequitinhonha - Codevale, as disposições
da Lei nº 8.167, de 1991".

Projeto de Lei nº 2.857-A/97 - do Sr. Eujácio Si
mões - que "institui o Prêmio Castro Alves, destinado a
estudantes do 12 grau da rede pública e privada do país".

Ao Deputado LUIZ CARLOS HAULY
Projeto de Lei nº 3.794/93 - do Sr. Jackson Pe

reira (em apenso os PL n2s 226/95, 2.234/97) - que
"estabelece a exigência de balancete de prestação
de contas, por parte dos municípios, dos recursos
recebidos da União".

Projeto de Lei nº 515/95 - do Sr. Júlio César 
que "dispõe sobre a abertura de conta única para arre
cadação dos impostos sobre renda e proventos de
qualquer natureza e sobre produtos industrializados".

Ao Deputado MAX ROSENMANN
Projeto de Lei nº 4.274-8193 - do Poder Executivo

(MSC n2 821/93) - que "estende os benefícios previstos
no inciso 11 do artigo 50 da Lei n2 7.289, de 18 de de
zembro de 1984, alterada pela Lei nº 7.475, de 13 de
maio de 1986, aos Policiais Militares que menciona".

Projeto de Lei nº 2.975-A/97 - do Sr. Ricardo
Gomyde - que "altera a Lei nº 9.394, de 20 dezem
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, e dá outras providências";

Ao Deputado ROBERTO BRANT
Projeto de Lei nº 1.001/95 - do Sr. Pedro Vala

dares (em apenso aos PL nºs 2.459/96, 2.491/96,
4.113/98 4.133/98) - que "inclui gastos pessoas com

PROJETO DE LEI N° 05/98-CN, que "Abre ao
Orçamento de Investimento, em fav~r da
Companhia Hidro Elétrica do São FrancIsco 
CHESF crédito suplementar até o limite de R$
126.700.000,00, para os fins que especifica".

A V I S O N° 03/98

PROJETO DE LEI N° 03/98-CN, que "Altera
dispositivos da Lei nO 9.473, de 22 de julho de
1997, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 1998 e dá
outras providências.." .
Relator: Deputado ARMANDO ABILlO

1 -

1 -
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educação, saúde e previdência como despesas a
serem abatidas no cálculo do Imposto de Renda a
pagar de pessoas físicas".

Projeto de Lei n!! 3.288/97 - do Sr. Feu Rosa 
que "isenta do lmposto sobre Produtos Industrializados
- IPI os alimentos, máquinas, equipamentos e utensílios
doados a entidades, associações e fundações sem fins
lucrativos que tenham por finalidade o preparo e10u dis
tribuição gratuita de alimentos a pessoas carentes".

Ao Deputado SAULO QUEIROZ
Projeto de Lei nº 2.33o-Al96 - do Sr. José

Chaves - que "dispõe sobre o financiamento, pelas
instituições financeiras federais, da contrapartida de
recursos nacionais aos empréstimos externos con
traídos pelos Estados da Região Nordeste e dá ou
tras providências".

Ao Deputado SfLVIO TORRES
Projeto de Lei n!! 1.149-Al95 - do Sr. Luís Mai

nardi - que "estabelece forma de tributação na im-

portação de mercadorias por pequenos comercian
tes e dá outras providências".

Ao Deputado VÂNIO DOS SANTOS
Projeto de Decreto Legislativo nº 240/96 - do

Sr. Jaques Wagner - que "susta a aplicação da Re
solução nº 2.203, de 28 de setembro de 1995, e da
Circular nº 2.623, de 28 de setembro de 1995, am
bas do Banco Central do Brasil".

À Deputada VEDA CRUSIUS

Projeto de Lei nº 2.499-Al96 - do Senado Fede
ral (PLS nll 89196) - que "autoriza o Poder Executivo a
criar a Escola Agrotécnica Federal de Caracaraí, no
Estado de Roraima".

Sala da Comissão, 19 de março de 1998. 
Maria Linda Magalhães, Secretária.



(Biênio 1997/98)

Presidente:
MICHEL TEMER - PMDB/SP

12 Vice-Presidente:
HERÁCLITO FORTES - PFUPI

2l! Vice-Presidente:
SEVERINO CAVALCANTI- PPB/PE

12 Secretário:
UBIRATAN AGUIAR - PSDB/CE
2l! Secretário:
NELSON TRAD - PTB/MS
32 Secretário:
PAULO PAIM - PT/RS
42 Secretário:
EFRAIM MORAIS - PFUPB

Suplentes de Secretário:
12 JOSÉ MAuRíCIO - PDT/RJ

22 WAGNER SALUSTIANO - PPB/SP

32 ZÉ GOMES DA ROCHA - PMDB/GO

42 LUCIANO CASTRO - PSDB/RR

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

PFL
Lrder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

Vlce-Líderes
José Carlos Aleluia (1 2 Vice) José Santana de Vasconcellos
Abelardo Lupion Lima Netto
Álvaro Gaudêncio Neto Marilu Guimarães
Antônio dos Santos Mendonça Filho
Antônio Geraldo Mussa Demes
Aracely de Paula Ney Lopes
Benedito de Lira Osório Adriano
Carlos Melles Paes Landim
César Bandeira Paulo Bornhausen
Corauci Sobrinho Paulo Gouvêa
Darci Coelho Roberto Araújo
Euler Ribeiro Robson Tuma
Francisco Horta Vilma Rocha
José Lourenço Werner Wanderer

Bloco (PMDB,PSD,PSL,PRONA)
Lfder: GEDDEL VIEIRA LIMA

Bloco (PT,PDT,PCdoB)
Lrder: ALDO ARANTES

PSB
Lrcler: ALEXANDRE CARDOSO

Pedro Canedo

José Coimbra
José Borba

Félix Mendonça

Ricardo Heráclio

João Mendes
Valdenor Guedes

Ricardo Barros
Alcione Athayde

Robério Araújo
Benedito Guimarães

Romel Anízio
Lamartine PoseUa

José Janene
José Linhares

Luciano Zica
Luiz Eduardo Greenhalgh

Luiz Gushiken
Marcelo Deda
Marta Suplicy

Matheus Schmidt
Miguel Rossetto

Milton Temer
Miro Teixeira

Neiva Moreira
Sérgio Miranda

PPB
Uder: ODELMO LEÃO

Vlce-Uderes:
Luiz Buaiz (1 2 Vice)
Eujácio Simões

Vlce-Lrderes:
Pedro Valadares (1 2 Vice)
Vicente André Gomes

Vlce-Lrderes:
Duilio Pisaneschi (1 2 Vice)
Arlindo Vargas
Maria Valadão

PTB
Lrder: PAULO HESLANDER

Vlce-Lrderes:
Alcides Modesto
Ênio Bacci
Euripedes Miranda
Fernando Ferro
Fernando Zuppo
Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Jandira Feghali
Jaques Wagner
João Fassarella
José Genoíno

PL
Lfder: VALDEMAR COSTA NETO

Vlce-Lrderes:
Gerson Peres (1 2 Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuce
Roberto Balestra
Jair Soares
Eraldo Trindade
Benedito Domingos
Jofran Frejat

NeifJabur
Pedro Novais

Pinheiro Landim
Regina Lino

Ricardo.Bique
Roberto Valadão

Rubens Cosac
Simara Ellery
Tetê Bezerra

Salvador Zimbaldi
Narcio Rodrigues

Nelson Otoch
Osmânio Pereira

Veda Crusius
Candinho Mattos

Mario Negromonte
José Aníbal

A1zira Éwerton
Welson Gasparini

Luiz Piauhylino
Fátima Pelaes

PSDB
Lrder: AÉCIO NEVES

Vlce-Líderes:
Wagner Rossi (1 2 Vice)
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Edinho Bez
Fernando Diniz
Gonzaga Mota
José Chaves
José Luiz Clerot
Lídia Quinan
Luis Roberto Ponte
Maria Elvira

Více-Lrderes:
Amaldo Madeira (1 2 Vice)
Adroaldo Streck
Jovair Arantes
Rommel Feijó
José Thomaz Nonô
Fernando Torres
Pedro Henry
Feu Rosa
Sílvio Torres
Marconi Perillo
Nícias Ribeiro
Sebastião Madeira



Parágrafo 42, art. 9lI- RI

PPS

PMN
Repr.: BOSCO FRANCA

PV
Repr.: FERNANDO GABEIRA

LIDERANÇA DO GOVERNO

Lrder: Luís EDUARDO MAGALHÃES

Vice-Uderes:
Elton Rohnelt (1 11 Vice) Paudemey Avelino
.Sandro Mabel Ronaldo Cezar Coelho
Rodrigues Palma



Elton Rohnelt
João Ribeiro

Nan Souza
Sarney Filho

Sérgio Barcellos

Fátima Pelaes
Moisés Bennesby

3 vagas

PSDB

Bloco (PMDB, PRONA)

PTB

Arli~do Vargas Chico da Princesa
Nelson Marquezelli Murilo Domingos

PSB

1 vaga 1 vaga

PL

Welinton Fagundes Eujácio Simões

PPS

Gervásio Oliveira (PDT) Leônidas Cristino

PSD

José Costa Zé Gomes da Rocha

Anivaldo Vale
Antônio Feijão
Antônio Joaquim
Hilário Coimbra
Salomão Cruz

Átila Lins
Dolores Nunes
Jaime Martins
Osmir Lima
VilmarRocha

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Paulo Rocha - PTIPA
1! Vice-Presidente: Socorro Gomes - PCdoB/PA
2R Vice-Presidente: Benedito Guimarães - PPB/PA
32Vice-Presidente: Antônio Joaquim - PSDBIMT

Titulares Suplentes

PFL

Armando Abílio
Cleonâncio Fonseca

Maria Elvira
Mauro Lopes

Saraiva Felipe
Silas Brasileiro

Wilson Cignachi
2 vagas

Adelson Ribeiro
Dilso Sperafico

Mauricio Campos
6 vagas

Antonio Ueno
Benedito de Lira

Dolores Nunes
Hugo Rodrigues da Cunha

Jonival Lucas
José Rocha
Lael Varella
Luiz Braga

Messias Góis
Saulo Queiroz

Werner Wanderer

PSDB

Arnon Bezerra
B.Sá
Ezidio Pinheiro
Giovanni Queiroz (PDT)
Odaisa Fernandes
Odílio Balbinotti
otávio Rocha
Orcino Gonçalves (PMDB)
Ronaldo Santos

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Alexandre Garanto
Antônio Jorge
Betinho Rosado
Carlos Melles
Elton Rohnelt
Jaime Fernandes
Roberto Fontes
Roberto Pessõa
Valdomiro Meger

Bloco (PMDB, PRONA)

Adelson Salvador
Carlos Mendes
Etevalda Grassi de Menezes
Ivandro Cunha Lima
Moacir Micheletto
Nelson Harter
Oscar GoIdoni
Roberto Paulino
Valdir Colatto

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTUR~
E POLfrlCA RURAL .

Presidente: Roberto Balestra - PPB/GO
1R Vice-Presidente: Dilceu Sperafico - PPB/PR
21 Vice-Presidente: Etevalda Grassi de Menezes - PMDB/ES
3R Vice-Presidente: Nelson Marquezelli - PTBlSP

Titulares Suplentes

PFL

PTB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Euripedes Miranda
Gervásio Oliveira

José Pimentel
Luciano Zica'

PPB

Augu~o Nardes
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Mário Cavallazzi
Nelson Meurer
Osvaldo Reis
Roberto Balestra
Wagner do Nascimento

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Adão Pretto
Alcides Modesto
Carlos Cardinal
Enio Bacci
Geraldo Pastana
João Fassarella
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Ari Magalhães
Enivaldo Ribeiro

Fetter Júnior
João Tota

José Rezende
3 vagas

Fernando Zuppo
João Coser

José Pimentel
Padre Roque

Valdeci Oliveira
3 vagas

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Mário Martins
Teté Bezerra

PPB

Benedito Guimarães
Célia Mendes
Luis Barbosa
Valdenor Guedes

Geraldo Pastana
Giln6yViana
Paulo Rocha
Socorro Gomes

Francisco Rodrigues

Asdrúbal Bentes
João Henrique

José Priante·
1 vaga

Davi Alves Silva
Luiz Fernando
Robério Araújo

Wigberto Tartuce

1 vaga



Bloco (PMOB, PRONA)

Moisés Lipnik Welinton Fagundes

Secretário: Tercio Mendonça Vila
'Telefones: 318-6398/318-6999 e 318-6970

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Arolde de Oliveira - PFURJ
12 Vice-Presidente: Vic Pires Franco - PFUPA
22 Vice-Presidente: Carlos Alberto - PSDBlRN
32 Vice-Presidente: Pedro Irujo - PMDB/BA

Titulares Suplentes

PFL

Murilo Domingos Philemon Rodrigues
1 vaga Rodrigues Palma

PSB

José Pinotti 1 vaga

PL

Antônio Joaquim Araújo Welinton Fagundes

PPS

Colbert Martins José Borba (PTB)

PSO

Marquinho Chedid José Costa

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Telefones: 318-6906 a 6908
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

Presidente: José Aníhal- PSDB/SP
12 Vice-Presidente: Nelson Otoch - PSDB/CE
22 Vice-Presidente: Magno Bacelar - PFUMA
32 Vice-Presidente: Silvio Pessoa - PMDB/PE

Esther Grossi
Fernando Lopes

Ivan Valente
Jaques Wagner

Luciano Zica
Pedro Wilson

2 vagas

Átila Lins
Ciro Nogueira

Cláudio Cajado
Couraci Sobrinho

Jairo Azi
Maluly Netto
Osmir Lima

Paulo Gouvêa
Rubem Medina

Talvane Albuquerque
Vanessa Felippe

Suplentes

Bonifácio de Andrada
Franco Montoro

João Leão
José Thomaz Nonô

Luiz Piauhylino
Max Rosenmann

Moisés Bennesby
Nicias Ribeiro

Salvador Zimbaldi
1 vaga

PFL

PSOB

Antonio dos Santos
Augusto Farias
Benedito de Lira
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Magno Bacelar
Mussa Demes
Ney Lopes
Raul Belém
Roland Lavigne
Vilmar Rocha

Titulares

Aloysio Nunes Ferreira
Alzira Éwerton
Edson Silva
José Aníbal
Luiz Máximo
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Nestor Duarte
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Aníbal Gomes (PSDB)
Dércio Knop
Eurípedes Miranda
Inácio Arruda
João Paulo
Sérgio Miranda
Tilden Santiago
Walter Pinheiro

PTB

1 vaga

Cunha Bueno
Gérson Peres

Júlio Redecker
Nelson Meurer

Valdenor Guedes
3 vagas

Antonio dos Santos
Aracely de Paula
Betinho Rosado

Jaime Martins
José Jorge

Leur Lomanto
Mendonça Filho

Paudemey Avelino
Paulo Bornhausen

Paulo Lima
Sérgio Barcellos

Antônio Brasil
Dejandir Dalpasquale

Moacir Micheletto
Neuto de Conto

5 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Amon Bezerra

B.Sá
Eduardo Coelho

Itamar Serpa
Marconi Perillo
Nelson Otoch

Odílio Balbinotti
Tuga Angerami

PL

PPB

PSB

PSOB

Carlos Apolinário
Hélio Rosas
João Thomé Mestrinho
José Priante
Marcelo Barbieri
Pedro Irujo
Roberto Valadão
Udson Bandeira
Wagner Rossi

Arolde de Oliveira
César Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Raimundo Santos
Vanessa Felippe
Vic Pires Franco

Alberto Goldman
Carlos Alberto
João Almeida
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
Marçal Filho
Nelson Marchezan
Salvador Zimbaldi

Flávio Derzi
João Iensen
José Janene
Laprovita Vieira
Pinheiro Landim (PMDB)
Ricardo Barros
Roberto Campos
Wigberto Tartuce

1 vaga



Bloco (PMDB,PRONA) PSDB

Asdrúbal Bentes
Cleonâncio Fonseca
Djalma de Almeida Cesar
Femando Diniz
Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves
José Luiz Clerot
Rubens Cosac
Silvio Pessoa

PPB

Ivandro Cunha Lima
Jorge Wilson

NeifJabur
Odacir Klein

Pedro Irujo
Pedro Novais

Roberto Valadão
Wagner Rossi

1 vaga

Adelson Ribeiro
Danilo de Castro
Elias Murad
Emerson Olavo Pires
Socorro Gomes (PCdoB)

Bloco (PMDB, PRONA)

Chicão Brígido
Paulo Lustosa
Regina Lino
Silas Brasileiro

Luiz Alberto (PT)
Márcia Marinho
Salomão Cruz

2 vagas

De Velasco
Freire Júnior

Sandro Mabel
Valdir Colatto

Bloco (PT,PDT, PCdoB)

PV

Femando Gabeira 1 vaga

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Telefones: 318-6929 a 6935 Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Antonio Balhmann Colbert Martins

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Silas Brasileiro - PMDBlMG
11 Vice-Presidente: Regina Lino - PMDB/AC
2l! Vice-Presidente: Luciano Pizzatto - PFUPR
32 Vice-Presidente: Celso Russomanno - PPBlSP

Presidente: José Borba - PTB/PR
12 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi - PTB/RS
2l! Vice-Presidente:
32 Vice·Presidente: Femando Zuppo - PDT/SP

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDB, PRONA)

Adhemar de Barros Filho
Ary Kara
Emílio Assmar
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

Aldo Arantes
Arlindo Chinagalia
Coriolano Sales
Haroldo Sabóia
José Genoíno
José Machado
Luiz Eduardo Greenhalgh
Silvio Abreu

PTB

Rodrigues Palma
Vicente Cascione

PSB

Nilson Gibson

PL

Pedro Canedo

PPS

Titulares

PFL

Ciro Nogueira
Laura Cameiro
Luciano Pizzatto
SameyFilho
Silvemani Santos

Benedito Domingos
Jair Bolsonaro

Jair Soares
João Mendes
Luis Barbosa

Ricardo Barros
Wigberto Tartuce

1 vaga

Enio Bacci
Joana Dare

Marcelo Déda
Marta Suplicy

Severino Alves
Teima de Souza

Vânio dos Santos
Wolney Queiroz

Israel Pinheiro
Roberto Jefferson

1 vaga

Luiz Buaiz

Suplentes

Aroldo Cedraz
José Carlos Aleluia

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Vic Pires Franco

PPB

Celso Russomanno
Cunha Lima
Ricardo Izar
Valdenor Guedes

GilneyViana
Ivan Valente
Jaques Wagner
Sérgio Cameiro

PTB

1 vaga

PSB

Raquel Capiberibe

Ademir Cunha
Murilo Pinheiro
Sérgio Barcellos
Simara Ellery (PMDB)
Zila Bezerra

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio
Dalila Figueiredo
Osvaldo Biolchi (PTB)
Raimundo Gomes de Matos
Welson Gasparini

Ana Catarina
Antônio Brasil
José Chaves

Alcione Athayde
Femando Ribas Carli
Herculano Anghinetti

Ushitaro Kamia

Adão Pretto
Geraldo Pastana
Gervásio Oliveira
Nilmário Miranda

DuiJio Pisaneschi

1 vaga

Carlos Magno
Cesar Bandeira

Darci Coelho
Oscar Andrade

Roberto Pessoa

Ademir Lucas
Ceci Cunha

José de Abreu
2 vagas

Barbosa Neto
Carlos Nelson

Henrique Eduardo Alves



Wilson Cignachi 1 vaga Luiz Eduardo Greenhalgh Ricardo Gomyde

PPB PTB

João Mendes
Simão Sessim
2 vagas

Aécio de Borba
Prisco Viana
Ricardo Izar

1 vaga

Walter Pinheiro (PT)

1 vaga

PSB

1 vaga

1 vaga

Bloco (PT, PDT, PCdoB) PL

Eliseu Moura Pedro Canedo

secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Telefones: 318·70711318-7073 fax: 318·2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Eraldo Trindade - PPBlAP
12 Vice·Presidente: Osmar Leitão - PPBIRJ
2ll Vice-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh - PT/SP
3° Vice-Presidente: Luiz Alberto _ PTIBA

Titulare. Suplentes

PFL

Bloco (P.MDB,PRONA)

PL

PSB

Fernando Zuppo
Haroldo Sabóia
José Machado

Luiz Mainardi

Koyu lha
Luiz Carlos Hauly
Renato Johnsson

Silvio Torres
Veda Crusius

Padre Roque(PT)

Adauto Pereira
Arolde de Oliveira

Carlos Melles
José Melo

Manoel Castro
NanSouza

Germano Rigotto
Gonzaga Mota

Luís Roberto Ponte
Ricardo Rique

Antonio Balhrnann (PPS)

PTB

PPB

Augusto Nardes
Cunha Lima

Mário cavallazzi
Paulo Nascimento

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Bloco (PMDB, PRONA)

PSDB

Airton Dipp
Marcelo Déda
Marcia Cibilis Viana
Moises Upnik (PL)

Antonio do Valle
Edison Andrino
Odacir Klein
Paulo Ritzel

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
Júlio Redecker

Hugo Rodrigues da Cunha
Lima Netto
Luiz Braga
Marilu Guimarães
RobsonTuma
Rubem Medina

Anivaldo Vale
Moisés Bennesby
Ronaldo cezar Coelho
Wilson cempos
1 vaga

José Coimbra

Presidente: Robson Tuma - PFUSP
12 Vice-Presidente: Luiz Braga - PFLlBA
22 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti - PPBlMG
32 Vice-Presidente: Antônio do Valle - PMDBlMG

Titulares Suplentes

PFL

Agnelo Queiroz (PCdoS)

secretário: Marcio Marques de Araujo
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

1 vaga

Pedrinho Abrão

5 vagas

Jorge Wilson
Noel de Oliveira

2 vagas

Delfim Netto
Lamartlne Pose/Ia

2 vagas

DoIores Nunes
Marilu Guimarães

samey Filho
2 vagas

João Paulo
Luiz Eduardo Greenhalgh

Paulo Rocha
1 vaga

PTB

1 vaga

Ademir Cunha
A1dir Cabral
Carlos Melles
Talvane Albuquerque
Vilmar Rocha .

De Velasco
Maurício Requião
Nair Xavier Lobo
Roberto Valadão

PSDB

PPB

A1zira Éwerton
FlávioAms
JoséAnfbaJ
José Thomaz Nonô
Sebastião Madeira

Fernando Zuppo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda
Valdeci Oliv.eira

José Borba

Eraldo Trindade
Jair Bolsonaro
José Unhares

Osmar Leitão

Bloco PT, PDT, PCdoB

Fernando Lopes
Hélio Bicudo
Luiz Alberto

Fernando Ferro
Nilmário Miranda

Pedro Wilson

PSB

Ricardo Heráclio

Secretária: Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Telefones: 318-7024 a 7026

1 vaga



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: José Jorge - PFUPE
12 Vice-Presidente: Paulo Bornhausen - PFUSC
22 Vice-Presidente: Esther Grossi - PT/RS
32 Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada - PSDB/MG

Titulares Suplentes

PFL

José Jorge
José Melo
Mauro Fecury
Paes Landirn
Paulo Bornhausen
PauloLirna

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Flávio Arns
João Faustino
Marisa Serrano

PSOB

Costa Ferreira
Expedito Júnior

Jairo Carneiro
Osvaldo Coelho

Raul BeJém
1 vaga

Cipriano Correia
Marcus Vicente

Narcio Rodrigues
Odaisa Fernandes

Osmânio Pereira

Titulares

Augusto Viveiros
Francisco Horta
Júlio César
Luís Eduardo
Manoel Castro
Messias Góis
Osório Adriano
Saulo Queiroz

Arnaldo Madeira
Eduardo Coelho
Luiz Carlos Hauly
Max Rosenmann
Roberto Brant
Silvio Torres
Veda Crusius

Suplentes

PFL

Antônio Geraldo
Benito Gama

Carlos Alberto Campista
João Carlos Bacelar

José Carlos Vieira
Magno Bacelar
Mau'ro Fecury

Silvernani Santos

PSOB

Edson Silva
João Almeida

Luciano Castro
Mareio Fortes

Mário Negromonte
Paulo Mourão

Vittorio Medioli

Bloco (PMOB, PRONA)

Bloco (PMOB, PRONA)

Ademir Lucas (PSDB) Djalma de Almeida Casar
Albérico Filho José Luiz Clerot
Dejandir Dalpasquale Lídia Quinan
José A1dernir Nelson Harter
Maria Elvira Rita Camata

PPB

Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Luís Roberto Ponte
NeifJabur
Pedro Novais

PPB

Darcísio Perondi
Hélio Rosas

Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Snvio Pessoa
2 vagas

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Eurico Miranda
PedroVves
Ricardo Gomyde (PCdoB)
Severiano Alves (PDT)
1 vaga

Augusto Nardes
ErnílioAssrnar
José Linhares

Márcio Reinaldo Moreira
Wagner do Nascimento

Ari Magalhães
Delfim Netto
Fernando Ribas Carli
Fetter Júnior
Jurandyr Paixão'
Paulo Nascimento

Felipe Mendes
Herculano Anghinetti

Laprovita Vieira
Roberto Campos

2 vagas

Coriolano Sales
Fernando Torres (PSDB)

GilneyViana
Miguel Rossetto

Nedson Micheleti
Olávio Rocha (PSDB)

PTB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

BasRio Villani (PSDB)
FIrmo de Castro (PSDB)
Luiz Gushiken
Osmar Leitão (PPB)
Vanio dos Santos
zaire Rezende (PMDB)

Aldo Arantes
Eurípedes Miranda

Paulo Bernardo
1 vaga

Fernando Gonçalves

PTB

PSB

Sebastião Madeira (PSDB)

Esthar Grossi
Padre Roque
Pedro Wilson
Wolney Queiroz

1 vaga 1 vaga
Felix Mendonça
Israel Pinheiro

2 vagas

Alvaro Valle

PL

Eliseu Moura
PSB

JoãoColaço 1 vaga

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Germano Rigotto - PMDBlRS
12 Vice-Presidente: Neif Jabur - PMDBlMG
22 Vice-Presidente: Fatter Júnior - PPBlRS
32 Vice-Presidente: Júlio César - PFUPI

PL

Eujácio Simões

PPS

Pimentel Gomes

Secretária: Maria Linda Magalhães
Telefones: 318-6960/698916955

Valdemar Costa Neto

José Augusto



COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E CONTROLE

Presidente: Paulo Bemardo - PT/PR
12 Vice-Presidente: Milton Temer - PT/RJ
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes - PSDB/RJ
32 Vice-Presidente: Paulo Bauer - PFUSC

Titulares Suplentes

PFL

Eliseu Resende
José Santa de Vasconcellos
Nan Souza

PSDB

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Dilso Sperafico
Renato Johnsson
Salomão Cruz

José Carlos Coutinho
Júlio Cesar

Raimundo Santos

Mareio Fortes
Paulo Feijó

3 vagas

Affonso Camargo
Álvaro Gaudêncio Neto
JairoAzi
Paudemey Avelino
Paulo Bauer

Ayrton Xerez
Candinho Mattos
João Leão
Márcio Fortes
Rommel Feijó

PSDB

José Mendonça Bezerra
Lima Netto

Paulo Cordeiro
SameyFilho

Ursicino Queiroz

Alexandre Santos
Arthur Virgílio

3 vagas

Bloco (PMDB, PRONA)

Alceste Almeida
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
Marcos Lima
1 vaga

PPB

Fausto Martello
Romel Anízio
Salatiel Carvalho
VadãoGomes

Alberto Silva
Edinho Bez

Simara Ellery
1 vaga

Flávio Derzi
Francisco Silva

João Iensen
José Janene

Bloco (PMDB, PRONA)

Augusto Carvalho (PPS)
Confúcio Moura
João Magalhães
Milton Temer (PT)

Freire Júnior
3 vagas

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Femando Ferro
José Maurício
Luciano Zica
Luiz Alberto

Airton Dipp
Alcides Modesto

Haroldo Lima
Walter Pinheiro

PPB PTB

Luiz Femando
Mareio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Correa

Adylson Motta
Carlos Airton

Dilceu Sperafico
PedroYves

Pedrinho Abrão

PSB

1 Vaga

José Borba

1 vaga

Lindberg Farias 1 vaga

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Telefones: 318-6888 318-6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Vadão Gomes - PPB/SP
12 Vice-Presidente: Fausto Martello - PPBlSP
22 Vice-Presidente: Renato Johnsson - PSDB/PR
32 Vice-Presidente: Antonio Feijão - PSDBlAP

Titulares Suplentes

PFL

Abelardo Lupion
Euler Ribeiro

Francisco Horta
João Mellão Neto
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira
Ney Lopes

Paulo Bauer
Roberto Fontes

1 vaga

PSDB

Aldir Cabral
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Benito Gama
Claudio Cajado
Leur Lomanto
Osmir Lima
Osvaldo Coelho
Wemer Wanderer

PSD

Zé Gomes da Rocha Marquinho Chedid

Secretária: Valda D. S. Lobo
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Neiva Moreira - PDT/MA
12 Vice-Presidente: Matheus Schmídt - PDTIRS
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson - PMDBIRJ
32 Vice-Presidente: José Teles - PPB/SE

Titulares Suplentes

PFL

1 vaga

Vicente Cascione

PTB

PSB

PSTU

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Arlindo Chinaglia
Cidinha Campos
Femando Ferro

Humberto Costa

Aldo Rebelo
Femando Lopes
Mário de Oliveira (PPB)
Paulo Bemardo

Valdemar Costa Neto (PL)

1 vaga

Carlos Alberto Campista
DoIores Nunes

Antõnio Jorge
Elton Rohnelt

Arthur Virgílio
Franco Montoro

Aloysio Nunes Ferreira
Alvaro Valle (PL)



Bloco (PT,PDT, PCdoB)

Hilário Coimbra
Itamar Serpa
Jayme Santana
José Thomaz Nonõ
Maurício Campos
Paulo Mourão
Renan Kurtz (PDT)

Bloco (PMDB, PRONA)

Bloco (PMDB, PRONA)

Bloco CPT, PDT, PCdoB)

Ana Catarina
Armando Costa
Carlos Mendes

Genésio Bemardino
José Aldemir

Zaire Rezende
1 Vaga

Aldir Cabral
Alexandre Ceranto

Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Viveiros

José Lourenço
Laura Carneiro

Rogério Silva
Roland Lavigne

Talvane Albuquerque

Adhemar de Barros Filho
Célia Mendes

Eurico Miranda
Moacyr Andrade

Pedro Correa
Robério Araújo

1 Vaga

Ezidio Pinheiro
Jovair Arantes

Pedro Henry
Raimundo Gomes de Matos

Wilson Braga
3 Vagas

PPB

PSDB

Armando Abílio
Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
Lídia Quinan
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Ceci Cunha
Cipriano Correia
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Roberto Santos
Tuga Angerami
1 vaga

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jair Soares
Jofran Frejat
José Unhares
Lamartine Posella
Nilton Baiano

Euler Ribeiro
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho
José Egydio
Luiz Durão
Remi Trinta (PL)
Ursicino Queiroz
2 vagas

Arlindo Vargas
José Coimbra

Aldo Rebelo
Carlos Cardinal
Eduardo Jorge
José Genoíno
Luiz Gushiken

Tilden Santiago
1 Vaga

Adelson Salvador
A1ceste Almeida
Confúcio Moura
Edison Andrino
Fernando Diniz

João Magalhães
2 Vagas

Elias Murad
Feu Rosa

João Faustino
João Leão

Ronaldo Santos
Welson Gasparini

Zulaiê Cobra

Amaldo Faria de Sá
Celson Russomanno

João Pizzolatti
Jofran Frejat

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende

Salatiel Carvalho

PTB

PPB

Francisco Rodrigues
Leopoldo Bessone

Haroldo Lima
Hélio Bicudo
Joanad'Arc
Maria da Conceição Tavares
Matheus Schmidt
Neiva Moreira
Sandra Starling

Adylson Motta
Carlos Airton
Cunha Bueno
Jair Bolsonaro
José Teles
Robério Araújo
Ushitaro Kamia

De Velasco
Genésio Bemardino
Jorge Wilson
José Lourenço (PFL)
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Paes de Andrade
Paulo Delgado (PT)

PPS

Maria Valadão (PTB) Augusto Carvalho

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996 Fax: 318-2125

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

Presidente: Roberto Santos - PSDBI8A
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Eduardo Jorge - PT/SP
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá - PPB/SP

Titulares Suplentes

PFL
José Augusto Pimentel Gomes

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Telefones: 318-7016 a 7021 Fax: 318-2156

1 Vaga

Antonio Ueno (PFL)

Carlos Magno

PSB

PL

1 Vaga

Moises Lipnik

Ademir Cunha

Cidinha Campos
Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jandira Feghali
Maria Laura
Marta Suplicy
Serafim Venzon

Femando Gonçalves
Roberto Jefferson

Vicente André Gomes

Luiz Buaiz

Agnelo Queiroz
Chico Vigilante
Jair Meneguelli

João Fassarella
Milton Mendes

Pedro Canedo (PL)
Sílvio Abreu

PTB

Sergio Arouca (PPS)
1 vaga

PSB

José Pinotti

PL

Antonio Joaquim Araujo

PPS



COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Pedro Henry - PSDBIMT
12 Vice-Presidente: Jovair Arantes - PSDB/GO
2Q Vice-Presidente: Jaime Martins - PFU MG
32 Vice-Presidente: Jair Meneghelli - PT/SP

Titulares Suplentes

PFL

Expedito Júnior Augusto Farias
Jaime Martins João Ribeiro
João Mellão Neto Luís Eduardo
José Carlos Aleluia Robson Tuma
José Carlos Vieira Valdomiro Meger
Mendonça Filho VilmarRocha

PSDB

Jovair Arantes Alberto Goldman
Luciano Castro Amaldo Madeira
Narcio Rodrigues 3 vagas
Pedro Henry
Wilson Braga

Bloco (PMDB, PRONA)

Armando Costa Confúcio Moura
Geddel Vieira Lima Pinheiro Landim
Maurício Requião Sandro Mabel
Noel de Oliveira 2 vagas
Paulo Rocha (PT)

PPB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Fausto Martello
José Teles

Mário de Oliveira
Nilton Baiano
Osmar Leitão
Osvaldo Reis

Simão Sessim

Albérico Filho
Carlos Apolinário

Hermes Parcianello
José Chaves
Marcos Lima

NeifJabur
Oscar Goldoni

Dércio Knop
Jandira Feghali

José Maurício
Maria da Conceição Tavares

Paulo Delgado
2 vagas

Suplentes

Aníbal Gomes
BasílioVillani

Candinho Mattos
Danilo de Castro
Marisa Serrano

Nestor Duarte
2 vagas

Affonso Camargo
Eliseu Resende

Jaime Fernandes
José Egydio

José Santana de Vasconcellos
Luiz Durão

Murilo Pinheiro
Mussa Demes

Zila Bezerra

PFL

PPB

PSDB

Bloco (PMDB, PRONA)

Aécio de Borba
Benedito Guimarães
Célia Mendes
Davi Alves Silva
Felipe Mendes
Francisco Silva
JoãoTota

Titulares

Alberto Silva
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Edinho Araújo
João Henrique
Ricardo Rique
Ronaldo Perim

Carlos santana
João Coser
João Magalhães (PMDB)
Mário Martins (PMDB)
Mauro Lopes (PMDB)
TeIma de Souza
1 vaga

Antonio Joaquim
Femando Torres
Feu Rosa
Marcus Vicente
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Roberto Rocha
Vittorio Medioli

Antônio Geraldo
Costa Ferreira
João Carlos Bacelar
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Paulo Gouvêa
Rogério Silva
Talvane Albuquerque

Ari Magalhães
Amaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

1 vaga

Inácio Arruda (PCdoB)

Osvaldo Biolchi

Carlos Santana
Maria Laura
Renan Kurtz

Waldomiro Fioravante

1 vaga

PL

PTB

PSB

Agnelo Queiroz (PCdoB)
Benedito Domingos
2 vagas

1 vaga

Domingos Leonelli

Milton Mendes (PT)

Chico Vigilante
Jair Meneguelli
José Pimentel
Miguel Rossetto

PMN PTB

Bosco França 1 vaga

Secretária: Talita Veda de Almeida
Telefones: 318-6987/69901700417007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Edinho Araújo - PMDBlSP
12 Vice-Presidente: Mário Martins - PMDBlPA
22 Vice-Presidente: Ricardo Rique - PMDBlPB
32 Vice-Presidente: Oscar Andrade - PFURO

Chico da Princesa
Duilio Pisaneschi

Gonzaga Patriota

Philemon Rodrigues (PTB)

PSB

PL

Leopoldo Bessone
Maria Valadão

1 vaga

Remi Trinta



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposição: PEC-2195

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
12 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares

PPS

Leônidas Cristino

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Telefones: 318-6973 a 6976

Titulares

810co (PFUPT8)

Átila Lins
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

1 vaga

Suplentes

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

José Rocha
Nelson Marquezelli

1 vaga

Proposição: PEC-9195

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Ana Catarina
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel

Autor: Ricardo Heráclio
e outros

Suplentes

810co (PFUPT8)

Carlos Alberto Campista
Corauci Sobrinho
Roberto Pessoa

2 vagas

PMD8

Albérico Filho
Hermes Parcianello

1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

PMD8

Aloysio Nunes Ferreira Armando Costa
José Luiz Clerot Moreira Franco Eurico Miranda
Pedro Novais Zaire Rezende Felipe Mendes

.PP8 1 vaga

Adylson Motta Flávio Derzi
Márcio Reinaldo Moreira Jarbas Lima
Prisco Viana 1 vaga Alexandre Santos

f'SD8 Nelson Otoch

Antônio Carlos Pannunzio Antônio Balhmann
Arthur Virgílio Welson Gasparini

Fernando Ferro

PT José Pimentel

Hélio Bicudo Marcelo Déda
Milton Temer Sandra Starling

1 vaga

PDT

Coriolano Sales Enio Bacci

810co (PUPSDIPSC)
Pedro Canedo

Eujácio Simões Expedito Júnior

810co (PS8IPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318·687417067

1 vaga

PPB

Roberto Balestra
2 vagas

PSD8

Ceci Cunha
Eduardo Coelho

PT

João Coser
Milton Mendes

PDT

José Maurício

Bloco (PUPSDIPSC)

Eujácio Simões

Bloco (PSBIPMN)

Ushitaro Kamia (PPB)



COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA ACONSTITUiÇÃO N2 17/95, QUE

"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MíNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NOMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC-17195 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PFL

Suplentes

Bloco (PMOB, PSO, PSL)

Adelson Salvador
Antônio Brasil

Gonzaga Mota
Hélio Rosas

2 vagas

Carlos Nelson
Luís Roberto Ponte
Moreira Franco
Odacir Klein
Wagner Rossi
Zaire Rezende

Corauci Sobrinho
Laura Carneira
Paes Landim
Pauderney Avelino
Saulo Queiroz
Vilmar Rocha

Presidente: Franco Montoro (PSDB)
12 Vice-Presidente: Paes Landim (PFL)
22 Vice-Presidente: Eduardo Jorge (PT)
32 Vice-Presidente: Israel Pinheiro (PTB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)
Sub-Relator: Bonifácio de Andrada (PPB)

Titulares

Aroldo Cedraz
José Coimbra

José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes

PMOB

Carlos Melles
Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Antônio Brasil
2 vagas

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

Carlos Apolinário
Carlos Nelson

Genésio Bernardino

PPB

Carlos Airton
Emílio Assmar

Pedro Valadares (PSB)

PSOB

Booifácio de Andrada
Franco Montora
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
Silvio Torres
Veda Crusius

PSOB

Aloysio Nunes Ferreira
Arthur Virgílio
João Faustino

Roberto Santos
Zulaiê Cobra

1 vaga

Cunha Lima (PPB)
Roberto Brant

João Paulo
1 vaga

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

PT

Carlos Santana
1 vaga

Eduardo Jorge
Haroldo Lima
João Fassarella
Pedro Wilson
1 vaga

Esther Grossi
José Genoíno
Luiz Gushiken
Paulo Delgado

1 vaga

PPB

Bloco (PSBIPMN)

1~ ~oo~~

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSÕES, PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO

N2 2o-A, DE 1995, QUE "ESTABELECE
O PARLAMENTARISMO".

Bloco (PUPSOIPSC)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro •
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li. Sala 168·A
Telefones: 318-7061/318-7059

Airton Dipp

Francisco Horta

Proposição: PEC 20-A/95

POT

Ênio Bacci

Eujácio Simões

Autor: Eduardo Jorge

Adylson Motta
Cunha Bueno

I Gerson Peres
Jair Soares
Prisco Viana

Israel Pinhero

Almino Affonso

Welintoo Fagundes

5 vagas

PTB

Arlino Vargas

PSB

Fernando Gabeira (PV)

PFL

Pedro Canedo



Edinho Bez
João Henrique
Pedro Novais

Saraiva Felipe
Simara Ellery

1 vaga

Suplentes

ÁI\".:;~o Gaudêncio
Átila Lins

Claudio Cajado
Inocêncio Oliveira

JairoAzi
Wemer Wanderer

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

Mário Negromonte
Narcio Rodrigues

Salomão Cruz
Veda Crusius

PSDB

Bloco (PMDB, PSD,PSL)

Antônio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira
Edson Silva
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

PFL

Titulares

Armando Abílio
Darcisio Perondi
Djalma de Almeida Cesar
Etevalda Grassi de Menezes
Ronaldo Perim
Sandro Mabel

Presidente: José Lourenço (PFL)
12 Vice-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)
22 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
32 Vice-Presidente: Jandira Feghali (PCdoB)
Relator: Arnaldo Madeira (PSDB)

Aldir Cabral
José Carlos Vieira
José Lourenço
Magno Bacelar
Osório Adriano
Raul Belém

Alzira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
Robério Araújo

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Henrique Eduardo Alves
2 vagas

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
1 vaga

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposição: PEC-22195 Autor: José Janene

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
1 vaga

Femando Ferro
Sandra Starling

PT

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

GilneyViana
Ivan Valente

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jair Meneguelli
Jandira Feghali
Matheus Schmidt

Agnelo Queiroz
Airton Dipp

Arlindo Chinaglia
José Pimentel

Paulo Rocha

PDT PPB

Matheus Schmidt

1 vaga

PSB

Coriolano Sales

Gervásio Oliveira

Amaldo Faria de Sá
Gerson Peres
Jair Soares
Mário Cavallazzi
Roberto Campos

Jair Bolsonaro
José Teles

Laprovita Vieira
2 vagas

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 33-H, OE 1995, QUE "MODIFICA O SISTEMA

DF. PREVIDêNCIA SOCIAL, ESTABELECE
NORMAS DE TRANSiÇÃO E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL

EM 10-10-97
Secretára: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169·8
Telefone: 318·7555/318-7063Proposição: PEC- 33195 Autor: Poder Executivo

PTB

Roberto Jefferson

PSB

Alexandre Cardoso

PL

Luiz Buaiz

Arlindo Vargas

José Pinotti

Eujácio Simões



Suplentes

32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 40, DE 1995, QUE "ALTERA A REDAÇÃO

DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICAII

Proposição: PEC-40195 Autor: Marquinho Chedld

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator:

Titulares

Duílio Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
1 vaga

Alceste Almeida
Chicáo Brígido
Wagner Rossi

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Confúcio Moura
2 vagas

Bloco (PPBIPL)

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis

1 vaga

Alberti:l Silva
Mário Martins
1 vaga

Bloco (PFUPTB)

Affonso Camargo Costa Ferreira
Chico da Princesa Lael Varella
Laura Carneiro Luciano Pizzatto
Paulo Bornhausen Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 vaga

Aécio Neves
Nelson Marchezan
Rommel F~ijó

João Fassarella
João Paulo

PSDB

FlávioArns
Paulo Mourão

1 vaga

PT

2 vagas

Bloco (PPBIPL) PDT

PSB

Raquel Capiberibe 1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-6874/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA,À CONSTITUIÇ~O
N!!43-A, DE 1995, QUE DA NOVA REDAÇAO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(ALISTAMENTO ELEITORAL)
Proposição: PEC-43195 Autora: Rita Camata e outros

Presidente:
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
22 Vice-Presidente: Rommel Feijó (PSDB)

1 vaga

Suplentes

Coriolano Sales

PSB

Bloco (PFLlPTB)

Davi Alves Silva (PPB)
José Borba
José P.xha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-7067/7066/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 46, DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIRCAÇÕES

NA ESTRUTURA POLICIAL"

Matheus Schmidt

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

Proposição: PEC-46191 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
2º Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

Titulares

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

Alcides Modesto
João Paulo

Arnaldo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vittorio Medioli

Vicente André GomesSerafim Venzon

PSDB

Carlos Santana
João Coser

POT

PT

Antônio Carlos Pannunzio
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

Nilton Baiano
2 vagas



PMOB PMOB

Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
Welson Gasparini (PSOB)

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

PPB

Alcione Athayde
Jarbas Lima

Rogério Silva (PFL)
2 vagas

Mauro Lopes
Orcino Gonçalves
1 vaga

Alzira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

José de Abreu
Vicente Arruda

PPB

PSOB

Darcísio Perondi
4dson Bandeira

1 vaga

3 vagas

Celso Russomanno
1 vaga

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

PSOB

Herculano Anghinetti (PPB)
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

PT

João Fassarella
Sandra Starling

Matheus Schmidt

PT

POT

João Paulo
1 vaga

Coriolano Sales

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

Marta Suplicy
Milton Mendes

1 vaga
Eujácio Simões

Bloco (PUPSOIPSC)

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga

POT

Eurípedes Miranda Magno Bacelar (PFL)
Wilson Braga (PSOB) Silvio Abreu

Bloco (PUPSOIPSC)

Gervásio Oliveira

Suplentes

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Murilo Pinheiro

Werner Wanderer
2 vagas

Bloco (PFUPTB)

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Corauci Sobrinho
Duílio Pisaneschi
Eliseu Resende
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Titulares

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS LíQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

1 vaga

Proposição: PEC-81195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Mario Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

José EgydioDe Velasco

Gonzaga Patriota

Bloco (PSBIPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Ricardo Gomyde Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA,À CONSTITUIÇ~ONº 57,

DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAO AO
ARTIGO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E

SEGUNDO, E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposição: PEC·57195 Autor: Emerson Olavo

Presidente:
12 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Lira (PFL)

Titulares Suplentes PMOB

Bloco (PFUPTB)

Aracely de Paula
Benedito de Lira
Expedito Júnior
Vanessa Felippe

Júlio César
Maria Valadão

Mendonça Filho
Roberto Fontes

Alberto Silva
Aníbal Gomes
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Roberto Paulino
1 vaga

Henrique Eduardo Alves
Pedro Irujo

4 vagas



PPB PMOB

BasílioVillani
Salatiel Carvalho
3 vagas

João Pizzolatti
Roberto Campos

3 vagas

Elcione Barbalho
Olávio Rocha (PSDB)
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

PPB

Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feijó
1 vaga

PSOB

Cunha Lima (PPB)
Marconi Perillo

2 vagas

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

Antônio Feijão
Arthur Virgnio

PSDB

Gerson Peres
2 vagas

Aécio Neves
1 vaga

PT PT

Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

Paulo Rocha
1 vaga

POT

Adão Pretto
Alcides Modesto

POT Wolney Queiroz Wilson Braga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEC-84191 Autor: Niclas Ribeiro

1 vaga

1 vaga

Suplentes

Bloco (PSBIPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

Bloco (PUPSOIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
89-A, DE 1995, QUE liDA NOVA REDAÇAqAO

INCISO IV DO ART. 29 DA CONSTITUIÇAO
FEDERAL" (NÚMERO DE VEREADORES)

Bloco (PFUPTB)

Proposição: PEC-89195 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB) .
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator:

Titulares

Airton Dipp
Fernando Lopes

Socorro Gomes

Eujácio Simões

Ricardo Heráclio

PL

PSB

PCdoB

Haroldo Lima

Pedro Valadares

José Maurício
1 vaga

Francisco Horta

Bloco (PMOBIPSO/PSL)

Presidente: Carlos Alberto
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

Titulares

Bloco (PFUPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro
Osmir Lima

Suplentes

Jaime Femandes
Mauro Fecury

Roberto Pessoa
1 vaga

Cláudio Cajado
Francisco Horta
Francisco Rodrigues .
Valdomiro Meger

Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Cunha Lima
Francisco Silva
Lamartine PoseUa

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo Santos
Zila Bezerra

Nan Souza
Roberto Paulino

1 vaga

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga



Antônio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
1 vaga

Fernando Gonçalves
Luiz Moreira
Roland Lavigne
Vanessa Felippe

Zulaiê Cobra Wilson Braga

PT

José Genoíno Miguel Rossetto
Marcelo Deda Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

PDT

Ênio Bacci Coriolano Sales
Silvio Abreu Matheus Schmidt

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima
Bloco (PUPSDIPSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)
Bloco (PSBIPMN)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMEND~ À CONSTITUIÇt\O,

NS! 128, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAO A
ALfNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)

Proposição: PEC-128195 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
12 Vice-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
22 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
32 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

1 vaga

Luiz Durão

Fátima Pelaes
Olávio Rocha

Salomão Cruz

Milton Mendes
1 vaga

Antõnio dos Santos
Átila Lins

Benedito de Lira
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

Autor: Hélio Bicudo
e outros

PT

PDT

PSB

PSDB

PMDB

1 vaga

Luiz Mainardi
1 vaga

Alexandre Cardoso

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7065/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N9 96, DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIACAÇÕES
NA ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC-96192

Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra
1 vaga

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)
Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio Cajado
Coraucí Sobrinho
Jairo Carneiro
Paes Landim
Vicente Cascione
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Djalma de Almeida César
João Magalhães
José Luiz Clerot
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Augusto Farias
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Soares
Jarbas Lima
Prisco Viana

PPB

~SDB

Hélio Rosas
Marcos Lima

Mário Martins
Nair Xavier Lobo

2 vagas

A1zira Ewerton (PSDB)
Ricardo Izar

Roberto Balestra
2 vagas

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Aylson Motta
Atceste Almeida
Jofran Frejat

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Confúcio Moura
Ivandro Cunha Lima

1 vaga

Bloco (PPBIPL)

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

PSDB

Antônio Feijão
Amon Bezerra
Olávio Rocha

Nelson Otoch
Renato Johnsson
Vicente Arruda

Danilo de Castro
Luiz Piauhylino

Paulo Feijó
Arlindo Chinaglia
Waldomiro Roravante

PT

Eduardo Jorge
Humberto Costa



Edinho Araújo
Jorge Wilson (PPB)

José Priante
Nicias Ribeiro (PSDB)

Wagner Rossi
1 vaga

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz (PSDB)
Ursicino Queiroz

1 vaga

PPB

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando (PSDB)
1 vaga

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
JairoAzi
Vicente Cascione
3 vagas

Secretária: Edla Calheiros
Local: servo Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-7062617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 12 DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-155J93 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
1!l Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
2!l Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
3!l Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Átila Lins
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro

1 vaga

Carlos Cardinal

Luiz Fernando (PSDB)
Olávio Rocha (PSDB)

1 vaga

PSB

PDT

PMDB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL11

(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDfGENAS)

Proposlçio: PEC-133192 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil (PMDB)
1!l Vice-Presidente: Jair BoIsonaro (PPB)
2!l Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
3!l Vice-Presidente:
Relator: 8aIomáo Cruz (PSDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

A1ceste Almeida (PPS)
Salomão Cruz (PSDB)
Vic Pires Franco
1 vaga

Renan Kurtz

AntOnio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Car10s Airton
Jair BoIsonaro
Valdenor Guedes

PPB

Benedito Guimarães
Rogério Silva (PFL)

1 vaga

Costa Ferreira (PFL)
DoIores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

PSDB PSDB

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angerami

PT

Sebastião Madeira
1 vaga

Danilo de Castro
Robério Araújo (PPB)
Vicente Arruda
1 vaga

Ezídio Pinheiro
João Leão

Saulo Queiroz (PFL)
1 vaga

PDT

Cidinha Campos Magno Bacelar (PFL)
Silvio Abreu Renan Kurtz

PT

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

GilneyViana
1 vaga

1 vaga

Elton Rohnelt

Raquel CapIberibe

Ivan Valente
Marta Suplicy

PDT

Giovanni Queiroz

Bloco (PLJPSD/PSC)

Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Gervásio Oliveira

Hélio Bicudo
Marcelo Déda
1 vaga

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco



1 vaga

Bloco (PSBIPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169·B
Telefones: 318-7063/7066

José Augusto 1 vaga

POT

Serafim Venzon Giovanni Queiroz
Vicente André Gomes Wilson Braga

Bloco (PUPSOIPSC)

Luiz Buaiz Pedro Canedo

Bloco (PSBIPMN)

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente:
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDf;RAL, E PR~VÊ

RECURSOS ORÇAMENTARIOS EM NIVEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNiCípIOS PARA
MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE, COM O FINANCIAMENTO DAS REDES
PÚBLICAS FILANTRÓPICAS E CONVENIADAS"

1 vaga

Suplentes

Valdomiro Meger
2 vagas

Bloco (PFLlPTB)

Titulares

Alexandre Ceranto
Antônio Geraldo

João Mellão Neto
Rubem Medina

Bloco (PMOBIPSOIPSLlPSC)

Darcísio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Ritzel
Marquinho Chedid Roberto Paulino

PSOB

Bloco (PPBIPL)

Alceste Almeida
Célia Mendes
Costa Ferreira
Rogério Silva

Alexandre Cardoso

José Teles
2 vagas

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 169-A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

Proposição: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator:

Aníbai'Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 vagas

Duílio Pisaneschi
Fátima Pelaes (PSDB)

Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

1 vaga

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

PMOB

Armando Abílio
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
José Pinotti
Saraiva Felipe
1 vaga

Carlos Magno
JairoAzi
Laura Cameiro
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe
1 vaga

Proposição: PEC-169193

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

PPB

Alcione Athayde
Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Talvane Albuquerque (PFL)
Wagner do Nascimento

Antônio Carlos Pannunzio
Marcus Vicente
1 vaga

PT

Luiz Mainardi
Paulo Bemardo

Arthur Virgílio
Celso Russomanno

1 vaga

José Machado
Tilden Santiago

PSDB POT

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169·B
Telefone: 318·706317055

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira
1 vaga

Eduardo Jorge
Humberto Costa

B.Sá
Pimentel Gomes

Robério Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

PT

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

José Maurício Matheus Schmidt



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDAÀ

CONSTITUiÇÃO N,e 173 DE 1995, QUE
MODifiCA O CAPrTULO DA ADMINISTRAÇÃO'

PUBLICA, ACRESCENTA NORMAS AS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

Proposiçáo: PEC·173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22Vice-Presidente:
32Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Proposlçio: PEC-175IH Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Presidente:
2!l Vice-Presidente:
32Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Damas (PFL)

TRu~rea Sup~n~

Bloco (PFLJPTB)

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. -Anexo li. Salas 169·B
Telefone: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAo

N1l175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPrTULO
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Geddel Vieira Lima
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
Vadão Gomes

Antônio Carlos Pannunzio
Amaldo Madeira
Pedro Henry
Raimundo Gomes de Matos

Marcelo Deda
Maria Laura
Teima de Souza

PMOB

PPB

PSOB

PT

Jaime Femandes
João Carlos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

Carlos Nelson
Femando Diniz

José Chaves
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro Mabel

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi

OdelmoLeão
Pedro Correa

Prisco Viana

Alexandre Santos
João Leão

Marconi Perillo
Rommel Feij6

Ivan Valente
Miguel Rossetto

Waldomiro Fioravante

Alexandre Cardoso

BenitoGarna
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Lirna
Rubem Medina

AntOnio do Valle
Barbosa Neto
carlos Nelson
José Luiz Clerot
LuIs Roberto Ponte
Paulo Lustosa

Enivaldo Ribeiro
João Pizzotatti
Jurandyr Paixão
Laprovita Vieira
Roberto campos

Firmo de Castro
Luciano Castro
Luiz carlos Hauly
Roberto Brant

Bloco (P8BJPMN)

PMOB

PPB.

PSOB

PT

Nilson Gibson

Betinho Rosado
Francisco Horta

Jaime Fernandes
Júlio César
Luiz Braga

Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Antônio Brasil
Edinho Bez

Hélio Rosas
José Chaves
Lfdia Quinan

Rubens Cosac

Felipe Mendes
Fetter Júnior
Flávio Derzi

VadãoGomes
1 vaga

Alberto Goldrnan
Fernando Torres

Silvio Torres
Veda Crusius

Bloco (PUPSOIPSC)

Euripedes Miranda
Matheus Schimidt

Eujácio Simões

POT

Femando Zuppo
SnvioAbreu

1 vaga

Maria da Conceição Tavares
Vânia dos Santos
1 vaga

Airton Dipp
Matheus Schmidt

por

José Machado
Miguel Rossetto
Paulo Bernardo

Fernando Lopes
Femando Zuppo



Proposição: PEC-188194 Autor: zaire Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 188-A, DE 1994, QUE"ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E 79 AO ARTIGO 82 DO

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MILITARES"

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Osmir Lima Elton Rohnelt
Paes Landim Jonival Lucas
Paulo Heslander José Mendonça Bezerra
1 vaga 1 vaga

PMDB

Ary Kara Rita Camata
Elcione Barbalho 2 vagas
Roberto Valadão

PPB

Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Arnaldo Faria de Sá
1 vaga Renato Johnsson

PSDB

Tuga Angerami Feu Rosa
1 vaga Roberto Brant

PT

GilneyViana Inácio Arruda (PCdoB)
José Pimentel Pedro Wilson

PDT

Eurípedes Miranda Silvio Abreu

Bloco (PUPSDIPSC)

Eujácio Simões Expedito Júnior (PPB)

5 vagas

Aldo Rebelo
Chico Vigilante
Eduardo Jorge
Milton Mendes

Renan Kurtz

Suplentes

Nelson Harter
Valdir Colatto

4 vagas

B.Sá
Edson Silva

Feu Rosa
Jovair Arantes

Moisés Bennesby
Vicente Arruda

Alexandre Ceranto
Átila Lins

Carlos Alberto Campista
Hugo Rodrigues da Cunha

Oscar Andrade
1 vaga

PFL

PPB

PSDB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Aloysio Nunes Ferreira
Arnaldo Madeira
Eduardo Coelho
Luciano Castro
Tuga Angerami
Wilson Braga

Armando Abílio
Luís Roberto Ponte
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
Silas Brasileiro
Zaire Rezende

Ari Magalhães
Emílio Assmar
João Tota
2 vagas

Inácio Arruda
Jair Meneguelli
José Maurício
José Pimentel
Paulo Rocha

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Raquel Capiberibe

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Salas 169-B
Telefones: 318-7061/7062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 231, DE 1995,
QUE ALTERA OS INCISOS XIII E XVI DO
ART. 72 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(REDUZ JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO
PARA 40 HORAS SEMANAIS)

Proposição: PEC 231-AI95 Autor: Inácio Arruda

Presidente: Armando Abílio Arruda
12 Vice-Presidente: zaire Rezende (PMDB)
22 Vice-Presidente: Luciano Castro (PSDB)
32 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
Relator: João Mellão Neto (PFL)

Titulares

Aroldo Cedraz
Corauci Sobrinho
João Mellão Neto
Lael Varella
Osório Adriano
Paes Landim

1 vaga

Sérgio Miranda

Eujácio Simões

PCdoB

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PUPSDIPSC)

Pedro Canedo

Ricardo Heráclio

Haroldo Lima



Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

Bloco (PMOB,PSO,PSL)

Dejandir Dalpasquale Djalma de Almeida César
Djalma de Almeida César Silvio Pessoa
Rubens Cosac Simara Ellery

PSOB

PTB

Roberto Jefferson José Coimbra

PSB

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

PL

Expedito Júnior (PFL) Eujácio Simões

De Velasco
Fernando Diniz

Marquinho Chedid
Sandro Mabel

2 vagas

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues

Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga

Luiz Moreira
Roberto Pessoa

Cunha Lirna
Hugo Biehl

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
Pedro Corrêa

1 vaga

PSOB

Elias Murad
Leônidas Cristino

Nelson Marchezan
Pimentel Gomes

Vicente Arruda

PT

Jaques Wagner
João Coser

José Genoíno

POT

Matheus Schrnidt

PSB

Nilson Gibson

PCdoB

Aldo Rebelo

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PMOBIPSOIPSL)

Abelardo Lupion
Maria Valadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Werner Wanderer

Gonzaga Patriota

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N5!338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

Proposição: PEC-33Bf96 Autor: Poder Executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
32 Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
Relator: Werner Wanderer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Antônio do Valle
AryKara
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
Silas Brasileiro
Simara Ellery

Benedito Domingos
Darci Coelho
Jair Bolsonaro
Jorge Wilson
Osmar Leitão
Valdenor Guedes

Chico Vigilente
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda

Antônio Feijão
Celso Russomanno
José Anibal
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

Silvio Abreu

Haroldo Lima

Secretária: Maria Auxiliadora
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7056/7052

Darci Coelho
2 vagas

Antônio Feijão
João Leão

José de Abreu

Suplentes

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira
Valdomiro Meger

Vilmar Rocha

Chico da Princesa

PFL

PTB

PPB

Titulares

Antônio Carlos Pannunzio
Rommel Feijó
Welson Gasparini

Blolco (PT, POT, PCdoB)

Fernando Ribas Carli
Sandra Starling
Valdeci Oliveira

Fernando Zuppo
Joana Dare
Luciano Zica

Vicente Cascione

Secretária: Regil'\a Brandão
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7056/7052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,
NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSÕES,

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N5! 320, DE 1996,

QUE "ACRESCENTA ALrNEA "D"
AO INCISO 11 DO ARTIGO 105

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL."
(JULGAMENTO DE PREFEITOS)

Proposição: PEC-320196 Autor: MATHEUS SCHMIOT
Presidente:
12 Vice-Presidente: Welson Gasparini (PSDB)
Relator: Paulo Lima (PFL)

Elton Rohnelt
Jonival Lucas
Leur Lomanto
Paulo Lima

Bonifácio de Andrada
Davi Alves Silva
Jarbas Lima



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N!! 407/96, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO

ARTIGO 100 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)

Proposição: PEC-407/96 Autor: Luciano Castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
32 Vice-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Clerot (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N!! 37o-A, DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO

207 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposição: PEC-370196 Autor: Poder Executivo

Presidente:
12 Vice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
32 Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bornhausen (PFL)

Titulares

Bloco (PPBIPL)

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto

Nelson Marquezell!
Silvernani Santos

PSB

Bloco (PMOBIPSOIPSLlPSC)

José Luiz Clerot Fernanda Oiniz
Luis Roberto Ponte Pinheiro Landim
Simara Ellery Roberto Valadão

Bloco (PPBIPL)

Flávio Derzi BasílioVillani
Nelson Meurer Francisco Rodrigues
1 vaga Roberto Campos

PSOB

Luciano Castro Danilo de Castro
Luiz Piauhylino José Thomaz Nonõ
Zulaiê Cobra Vicente Arruda

PT

Marcelo Dada Chico Vigilante
Milton Mendes 1 vaga

POT

Fernando Ribas Caril Silvio Abreu

Ablardo Lupion
Carlos Melles
José Rocha

Paulo Cordeiro

João Colaço Gervasio Oliveira

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 449, DE 1997, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS

DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS

PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO N2 1, DE 1994

(FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL)

Proposição: PEC-4-19/97 Autor: Poder Executivo

Ademir Cunha
Costa Ferreira
Jonival Lucas

José Carlos Vieira
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

1 vaga

Darcísio Perondi
Edinho Araújo

Marquinho Chedid
Ronaldo Perim
Sandro Mabel

1 vaga

Betinho Rosado
Claudio Cajado
Osvalao Biolchi
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Uma
1 vaga

Bloco (PMOBIPSOIPSL)

Djalma de Almeida César
José Luiz Clerot
Lídia Quinan
Maria Elvira
Maurício Requião
Nair Xavier Lobo

Alvaro Valle Luiz Buaiz
Augusto Nardes 5 vagas
Bonifácio de Andrada
José Unhares
Roberto Campos
Valdomiro Meger (PFL)

PSOB

Feu Rosa Alexandre Santos
Marconi Perillo FlávioArns
Nelson Marchezan Osmânio Pereira
Roberto Santos Vicente Arruda
1 vaga Welson Gasparini

PT

Ivan Valente Esther Grossi
Pedro Wilson Miguel Rossetto
Valdeci Oliveira Walter Pinheiro

POT

Severiano Alves Sérgio Carneiro

PSB

Gervasio Oliveira 1 vaga

PCdoB

Ricardo Gomyde Inácio Arruda

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7066



Presidente: Luciano Pazzatto (PFL)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2Il Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
32 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relatora: Veda Crusius (PSDB)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N!!472-A, DE 1997, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PEC-472197 Autor: Senado Federal

Presidente: Djalma de Almeida César (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Paulino (PMDB)
22 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
32 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Paes Landim (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

A1exandro Ceranto
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Pizzatto
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Aníbal Gomes
Femando Diniz
Hélio Rosas
Maria Elvira
Roberto Valadão
Sandro Mabel

Adroaldo Streck
Amaldo Madeira
BasnioVillani
Luiz Piauhylino
Roberto Brant
Veda Crusius

PFL

Alceste Alrneida
Carlos Alberto Campista

Francisco Rodrigues
Luiz Braga

Maria Valadão
Oscar Andrade

Bloco (PMDBI PSDI PSL)

Jurandyr Paixão
Luis Roberto Ponte

Marisa Serrano
Ricardo Rique
Robson Turna

Wilson Cignachi

PSDB

Anivaldo Vale
Arnon Bezerra

Ceci Cunha
Firmo de Castro

Raimundo Gomes de Matos
Sílvio Torres

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Augusto Farias
Claudio Cajado
Francisco Horta
Nan Souza
Paes Landim
Werner Wanderer

Djalma de Almeida César
Genésio Bernardino
José Luiz Clerot
Pedro Novais
Rita Camata
Roberto Paulino

Antônio Ueno
Jaime Fernandes

João Ribeiro
José Egysio

Oscar Andrade
Zila Bezerra

Alceste Almeida
Barbosa Neto

De Velasco (Prona)
Luís Roberto Ponte

2 vagas

Bloco (PT,PDT,PCdoB)

Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Paulo Bernardo
Sérgio Miranda
Teima de Souza

Benedito Guimarães
Enivaldo Ribeiro
Eurico Miranda
Felipe Mendes
Romel Anízio

José Borba

Alexandre Cardoso

Fernando Zuppo
Inácio Arruda

João Coser
José Pimentel

Miguel Rossetto

PPB

Gerson Peres
Lamartine Posella

Laprovita Vieira
Mareio Reinaldo Moreira

Roberto Balestra

PTB

Chico da Princesa

PSB

Gonzaga Patriota

Aloysio Nunes Ferreira
Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Marisa Serrano
Moisés Bennesby
Nestor Duarte

Aldo Rebelo
Haroldo Sabóia
José Genoíno
Sandra Starling
Sílvio Abreu

PSDB

B.Sá
Carlos Alberto
Jovair Arantes
Nícias Ribeiro

Osmânio Pereira
Raimundo Gomes de Matos

Aldo Arantes
Hélio Bicudo

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda

Sérgio Carneiro

PPB

Eujácio Sirnões

PL

Luiz Buaiz

Adylson Motta
Cunha Lima
Eraldo Trindade
Ibrahim Abi-Ackel
João Mendes

JoãoTota
4 vagas

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-687417067
Fax: 318-2140 Rodrigues Palma

PTB

Félix Mendonça



Almino Affonso

PSB

Gonzaga Patriota

Benedito Guimarães
José Rezende
Ricardo Barros

PL PTB

Suplentes

Pedro Valadares

Rodrigues Palma

Airton Dipp
Marcelo Déda

Maria Laura
Sérgio Miranda

Vanio dos Santos

Genésio Bemardino
Paulo Lustosa
Rubens Cosac

3 vagas

Basílio Villani
Emerson Olavo Pires

Fátima Pelaes
Feu Rosa

Luiz Carlos Hauly
Marinha Raupp

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Melles
Darci Coelho

Luiz Durão
Mauro Fecury

1 vaga

PL

PSB

PSDB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Gilvan Freire

Vicente Cascione

PFL

Bloco (PMDB, PSD,PSL)

Eujácio Simões Welinton Fagundes

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11 Sala 165-B
Telefone: 318-7061/318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 554-A, DE 1997, QUE "CONVOCA
ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
A PARTIR DE 12 DE FEVEREIRO DE 1999"

Proposição: PEC-554197 Autor: Miro Teixeira

Presidente: Silvio Torres (PSDB)
12 Vice·Presidente: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)
22 Vice·Presidente: José Rezende (PPB)
32 Vice·Presidente: Pedro Valadares (PSB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)

Titulares

Arolde de Oliveira
Augusto Viveiros
Benito Gama
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcenos
Vilmar Rocha

Djalma de Almeida Cesar
Henrique Eduardo Alves
Ivandro Cunha Lima
Odacir Klein
Roberto Valadão
Sílvio Pessoa

José Thomaz Nonõ
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres

Haroldo Lima
João Fassarella
João Paulo
Milton Temer
Miro Teixeira

Luis Barbosa
4 vagas

Ênio Bacci
José Genoíno
Milton Temer

Adauto Pereira
Jaime Femandes

Luiz Durão
Magno Bacelar
Mauro Fecury

Nan Souza

Alzira Éwerton
Max Rosenmann

Moisés Bennesby
Nestor Duarte

Roberto Rocha
Salvador Zimbaldi

PSDB

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Cleonâncio Fonseca
De Velasco (PRONA)
Dejandir Dalpasquale

José Luiz Clerot
2 vagas

Eujácio Simões Antônio Joaquim Araújo

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-70661318-7063 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (SESSÕES), PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N2 513, DE 1997, QUE "ACRESCENTA

PARÁGRAFO 52 AO ART. 55".
(DECORO PARLAMENTAR

- REGRAS PARA INVESTAÇÃO)

Proposição: PEC n2 513/97 Autor: Marcelo Déda

Presidente: Jairo Azi (PFL)
12 Vice·Presidente: Raul Belém (PFL)
22 Vice·Presidente:
32 Vice·Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Antônio dos Santos
Antônio Jorge
Carlos Alberto Campista
Dolores Nunes
JairoAzi
Raul Belém

Asdrúbal Bentes
Djalma de Almeida César
Henrique Eduardo Alves
Ivandro Cunha Lima
Roberto Valadão
Rubens Cosac

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Aloysio Nunes Ferreira
Luiz Máximo
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra
1 vaga

PPB

Ary Kara
Benedito Domingos

Jaques Wagner
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda
Sílvio Abreu
1 vaga



Bosco FrançaAdhemar de Barros Filho
Emílio Assmar
José Rezende
Júlio Redecker
Prisco Viana

Vicente Cascione

PPB

PTB

PSB

Aécio de Borba
4 vagas

Duilio Pisaneschi

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Com. Esp. - AMxo li, Sala 169-8
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A
QUESTÃO DO DESEMPREGO

Secretária: Cily Montenegro
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, sala 169-B
Telefone: 318-70561318-7061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E
RECURSOS HíDRICOS E APRESENTAR

PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,
NO SENTIDO DE VIABILIZAR A

EXECUÇÃO DOS MESMOS
Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PFUPTB)

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
22 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: Carlos Alberto (PSDB»

Titulares

Pedro Valadares

Pedro Canedo

PL

Gilvan Freire

Eliseu Moura

Ademir Cunha
Benito Gama
Carlos Alberto (PSDB)
Manoel Castro

Albérico Filho
Luis Roberto Ponte
sandro Mabel

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

PMDB

PPB

Suplentes

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

Paulo Lustosa
2 vagas

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

JairoAzi Adauto Pereira
José Rocha Betinho Rosado
Júlio César Cláudio Cajado
Roberto Pessoa Luiz Braga

PMDB

Oscar Goldoni Pinheiro Landim
Paulo Lustosa 2 vaga
Simara Ellery

PPB

Enivaldo Ribeiro José Unhares
Felipe Mendes Marconi Perillo (PSDB)
Sérgio Naya Moacyr Andrade

PSDB

João Leão Ceci Cunha
Nicias Ribeiro Mário Negromonte

PT

Ivan Valente Alcides Modesto
1 vaga José Pimentel

PDT

Luiz Durão 1 vaga

Bloco (PUPSDIPSC)

Eujácio Simões Elton Rohnelt

PSDB

Domingos Leonelli
José Aníbal

PT

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

POT

Miro Teixeira

Bloco (PLlPSDIPSC)

1 vaga

Bloco (PSBIPMN)

Gonzaga Patriota

Antônio Balhmann
Roberto Brant

Carlos Santana
Jair Meneguelli

Femando Zuppo

Pedro Canedo

1 vaga



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 PROVIDÊNCIAS"

ProposIção: PL 1.151195 Autora: Marta Supllcy

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI 846,

DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA
SOCORRO GOMES, QUE "REGULAMENTA O

PARAGRAFO ÚNICO DO ARIGO 178 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO· CABOTAGEM)

Poroposlção: PL. 0846195 Autor: Socorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMDB)
12 Vice-Presidente: Genesop Bemardino (PMDB)
22 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 Vice-Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)Relator: José Car
los Aleluia (PFL)

Socorro Gomes

PCdoB

Jandira Feghali

Titulares Suplentes Titulares Suplentes

Bloco PMOBIPSOIPSL

Amaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti

Wagner Salustiano

PSOB

Bloco (PFLlPTB)

Femando Gonçalves
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz
1 vaga

Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
Zila Bezerra
2 vagas

Bloco (PMOBIPSOIPSL)

Lindberg Farias (PCdoB) Femando Gabeira (PV)
Maria Elvira Lídia Quinan
1 vaga 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Alzira Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
1 vaga

Antonio Brasil
Zaire Rezende

4 vagas

Eliseu Moura
João lesen (PPB)

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina

1 vaga

Bloco PFLlPTB

Alberto Silva
Genesio Bemardino
João Thome Mestrinho
José Pinotti
Mario Martins
Moreira Franco

Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sergio Barcellos

Bloco PPB,/pL

Benedito Guimarães
Fausto Martello
Fetter Junior
Francisco Silva
Jair Bolsonaro
José Egydio

Cunha Lima
Eujacio Simões
João Pizzolatti

Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

1 vaga

Celso Russomanno
Salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

PT

POT

Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues (PTB)

1 vaga

José Genoíno
Marta Suplicy

PSOB Sérgio Cameiro Vicente André Gomes

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-687417066/7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N2 1.673,

DE 1996, QUE IIAUTORIZA O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA

A SECA - DNOCS - A DOAR A ESTADOS,
MUNiCípIOS E OUTRAS ENTIDADES

PÚBLICAS, OS AÇUDES QUE ESPECIFICA"

Proposição: PL 1.673195 Autor: Poder Executivo

Leonidas Cristino
Mario Negromonte
Veda Crusius
2 vagas

PT

Carlos Santana
João Coser
Teima de Souza

POT

Miro Teixeira

PSSB

Gervasio Oliveira

Koyu lha
Luiz Carlos Hauly

Roberto Rocha
2 vagas

Arlindo Chinaglia
2 vaga(s)

José Maurício

Pedro Valadares

Femando Lyra

PSB

Raquel Capiberibe



Bloco (PMDB, PSD, PSL)

PFL

Titulares

Presidente: B. Sá (PSDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
22 Vice-Presidente: Paulo Lustosa (PMDB)
32 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: José Unhares (PPB) .

Suplentes

Álvaro Gaudênio Neto
Osmir Uma

Sarney Filho
Valdomiro Meger

Vilmar Rocha
1 vaga

PFL

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

N!! 2.695, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
EDINHO ARAÚJO, QUE "ESTABELECE

NORMAS PARA AS ELEiÇÕES
DE 3 DE OUTUBRO DE 1998

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
(ELEiÇÕES DE 1998)

Proposição: PL 2.695197 Autor: Edinho Araújo

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Affonso Camargo (PFL)
22 Vice-Presidente: Roberto Santos (PSDB)
32 Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Carlos Apolinário (PMDB)

Titulares

Affonso Camargo
Benedito de Ura
Corauci Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
Saulo Queiroz

Suplentes

João Henrique
Pinheiro Landim
Roberto Paulino

3 vagas

Adauto Pereira
Antônio dos Santos

Osvaldo Coelho
Talvane Albuquerque

2 vagas

PSDB

Alberto Silva
Ivandro Cunha Uma
José A1demir
Paulo Lustosa
Saraiva Felipe
Silvio Pessoa

Betinho Rosado
César Bandeira
José Rocha
Júlio César
Mussa Demes
Roberto Pessoa

Adelson Ribeiro
B.Sá
Cipriano Corrêia
João Leão
Leônidas Cristino
Raimundo Gomes de Matos

Ceci Cunha
João Faustino

Luiz Piauhylino
Márcia Marinho
Roberto Santos
Vicente Arruda

Carlos Apolinário
Edinho Araújo
Fernando Diniz
Pedro Irujo
Wagner Rossi
1 vaga

Bloco (PMDBIPSD/PSL)

Djalma de Almeida César
Marçal Filho
Pedro Yves

Robson Tuma
Zaire Rezende

1 vaga

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Alcides Modesto
Coriolano Sales
Fernando Ferro
Inácio Arruda
José Pimentel

Haroldo Lima
Humberto Costa
Jaques Wagner

Marcelo Deda
Wolney Queiroz

Jayme Santana
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
Pimentel Gomes
Roberto Santos
Silvio Torres

PSDB

Adelson Ribeiro
Ademir Lucas

Cipriano Correia
Emerson Olavo Pires

Nícias Ribeiro
Paulo Mourão

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota
Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

PPB

Ari Magalhães
Enivaldo Ribeiro
José Linhares
José Teles
Wagner do Nascimento

PTB

Philemon Rodrigues

5 vagas

Arlindo Vargas

Aldo Rebelo
João Almeida (PMDB)
Padre Roque
Sandra Starling
Silvio Abreu

Benedito Domingos
Bonifácio de Andrada
Gerson Peres
Laprovita Vieira
Prisco Viana

Leopoldo Bessone

PPB

PTB

Haroldo Lima
JoãoPauJo

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marta Suplicy

1 vaga

José Janene
4 vagas

Israel Pinheiro



PSB PTB

Proposição: PL 3.633197 Autor: Poder Executivo

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
2ll Vice-Presidente: Romel Anfzio (PPB)
32 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

Titulares Suplentes

PFL
Suplentes

Vicente Cascione

Álvaro Ribeiro

Welinton Fagundes

Antônio dos Santos
Arolde de Oliveira

João Carlos Bacelar
Luiz Braga

Maria Valadão
Osório Adriano

1 vaga

Carlos Santana
Nilmário Miranda

Pedro Wilson

Ademir Lucas
Celso Russomanno

João Leão
Paulo Feijó

Simão Sessim

Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

Cunha Bueno
CunhaLirna

José Rezende
Pedro Canedo

Carlos Nelson
Femando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho

Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Rubens Cosac

PT

PL

PSB

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Alexandre Cardoso

Pedro Canedo

Leopoldo Bessone

Bloco (PFUPTB)

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefones: 318-6874/318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI Nl! 3.710/93 QUE "INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: PL-3.710193 Autor: Poder Executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
12 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

Titulares

Adelson Salvador
Ary Kara
Barbosa Neto
Mário Martins
Max Rosenmann
1 vaga

Aldir Cabral
Carlos Alberto Campista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José Carlos Vieira
Paulo Gouvêa
Zila Bezerra

Jarbas Lirna
João Ribeiro
Roberto Balestra
Salatiel Carvalho
Welinton Fagundes
Wigberto Tartuce

Arlindo Chinaglia
GilneyViana
Paulo Bernardo

Antônio Feijão
Jovair Arantes
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Pedro Henry

Luiz Buaiz

Freire Júnior
Saraiva Felipe

4 vagas

Carlos Magno
José Egydio
Júlio Cesar

Murllo Pinheiro
Ursicino Queiroz

1 vaga

Pedro Valadares

Aldo Rebelo
Arlingo Chinaglia
Fernando Lopes
Jair Meneguelli

João Paulo

Arnaldo Faria de Sá
4 vagas

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Narcio Rodrigues
Paulo Feij6

Rairnundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

PL

PPB

PSDB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Bloco (PMDB; PSD, PSL)

Fernando Lyra

Valdemar Costa Neto

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Corn. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
Nl! 3.633/97, DO PODER EXECUTIVO,

QUE NINSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Darcísio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Sandro Mabel
SfMoPessoa

Antônio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo César Coelho
Wilson Campos

Aécio de Borba
Eurico Miranda
Nelson Meurer
PedroYves
Romel Anrzio

Carlos Santana
Jaques Wagner
Ricardo Gornyde
Sandra Starling
Severiano Alves



PDT

Renan Kurtz Fernando Zuppo

PSB

Gonzaga Patriota Nilson Gibson

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Especiais. Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI Nl! 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FAL~NCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Proposição: PL ni 4.376193 Autor: Poder Executivo'

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Secretária: Rejane Marques
Local: Serv. de Com. Esp. -Anexo li. 8aJa 169-B
Telefones: 318-6874f7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

Nl! 4.425/94, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRoíBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA DE

DESPESAS COM TRATAMENTO DE
DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO MÉDICO
HOSPITALAR PELAS EMPRESAS PRIVADAS
DE SEGURO SAÚDE OU ASSEMELHADAS" E

DEMAIS PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO
NESTA CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGURO DE SAÚDE".

Proposição: PL 4.425194 Autor: Iram saraiva

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Pedro Luís Albuquerque (PFL)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Elton Rohnelt
José Rocha

Laura cameiro
Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva
1 vaga

Germano Rigotto
José A1demir

José Luiz Clerot
Marcos Vinícius de Campos (PFL)

Paulo Lustosa
1 vaga

Bloco (PFL, PTB)

Euler Ribeiro
Lima Netto
Roberto Jefferson
Silvemani Santos
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe
1 vaga

Darcísio Perondi
Genésio Bernardino
José Pinotti (PSB)
Moreira Franco
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

Femando Diniz
Gilvan Freire

Oscar GoIdoni

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

PMDB

Augusto Viveiros
Francisco Horta
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

PPB Bloco (PPB, PL)

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Valdomiro Meger (PFL)

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

PSDB

Herculano Anghinetti (PPB)
Nelson Otoch

PT

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Egydio (PFL)
José Linhares
Pedro Corrêa
Pedro Luís Albuquerque (PFL)

PSDB

Eurico Miranda
Jofran Frejat

Luiz Buaiz
Moacyr Andrade

Nilton Baiano
1 vaga

Milton Mendes
Sandra Starling

Eurípedes Miranda

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante

PDT

Fernando Lopes

Antônio Carlos Pannunzio
Ceci Cunha
Elias Murad
Jovair Arantes
1 vaga

Márcia Marinho
Osmânio Pereira

Pimentel Gomes (PPS)
Rommel Feij6

Tuga Angerami

De Velasco

Aldo Arantes

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

PCdoB

Aldo Rebelo

PT

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Humberto Costa

Jaques Wagner
Sandra Starling

Sérgio Arouca (PPS)



PDT Severiano Alves

Vicente André Gomes (PSB) Femando Ribas Carli (PPB) PPB

Valdeci Oliveira

Ricardo Heráclio

Agnelo Queiroz

PSB

PCdoS

Gonzaga Patriota

Jandira Feghali

Augusto Farias
Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
Francisco Silva
Wigberto Tartuce

PTB

Arnaldo Faria de Sá
Gerson Peres
Osvaldo Reis
Prisco Viana

1 vaga

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11 Sala 168-B
Telefone: 318-70611318-7062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N2 5.430,

DE 1990, QUE "ALTERA, ATUALIZA E
CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO SOBRE
DIREITOS AUTORAIS E DÁ OUTRAS

PROVID~NCIAS" E A SEUS APENSADOS
Proposição: PL 5430190 Autor: senado Federal

Presidente: Roberto Brant (PSDB)
22 Vice-Presidente: Jandira Feghali (PCdoB)
32 Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPS)
Relator:

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

PSB

Ricardo Heráclio Pedro Valadares

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLfTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
32 Vice-Presidente: A1zira Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Titulares

PFL

Arolde de Oliveira
Marilu Guimarães
Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Gouvea
Vic Pires Franco

Carlos Nelson
Hermes Parcianello
Moreira Franco
Paulo Ritzel
2 vagas

PSDB

Aloysio Nunes Ferreira
Arnaldo Madeira
Marcus Vicente
Pimentel Gomes
Roberto Brant
1 vaga

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Chico Vigilante
Jandira Feghali
José Genoíno
Marta Suplicy

Suplentes

Antônio Geraldo
Antônio Ueno

Augusto Viveiros
Cláudio Chaves
Roberto Fontes

ZUa Bezerra

Edin!Jp Araújo
José Luiz Clerot
Pinheiro Landim

3 vagas

Fernando Torres
Feu Rosa

F1ávioAms
Leônidas Cristino

Marconi Perillo
1 vaga

Luiz Durão
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Ricardo Gomyde

Rodrigues Palma

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Corauei Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
"Paulo Gouvea
Vicente cascione

PMDB
João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Roberto Valadão
2 vagas

PPB
Alzira Ewerton
Jarbas Lima
José Janene
Prisco Viana
Romel Anízio

PSDB

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
Silvio Torres

José Borba

Paes Landim
Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

VilmarRocha
1 vaga

Barbosa Neto
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

2 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Linhares

Ricardo Izar
1 vaga

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feijó
2 vagas



PT PSDB

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starting

PDT

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

Firmo de Castro
Luiz Cartos Hauly
Marconi Perillo
Veda Crusius

Antônio Feijão
Fernando Torres

2 vagas

Bloco (PUPSDIPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Bloco (PSBIPMN)

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

Fernando Lyra

Aldo Arantes

PCdoB

Enio Bacci
Eurípedes Miranda

Pedro Valadares

Haroldo Lima

José Pimentel
Luiz Gushiken
Vânio l::Ios Santos

Coriolano Sales
Fernando Lopes

PT

João Coser
Maria Conceição Tavares

Nedson Micheleti

PDT

Márcia Cibilis Viana
Paulo Bernardo (PT)

Bloco (PUPSDIPSC)

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
22 Vice-Presidente: Marconi Perillo (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: Saulo Queiroz (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Pedro Novais
Simara Ellery

4 vagas

Suplentes

RicardlJ Heráclio

Eujácio Simões

Cartos Magno
Costa Ferreira

Euler Ribeiro
Vanessa Felippe

2 vagas

PFL

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Francisco Horta

Alexandre Cardoso

PCdoB

Ségio Miranda Milton Temer (PT)

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, 5ala 169-B
Telefones: 318-706117052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS
LEGISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR,

NO BRASIL, AS DECISÕES DA IV.
CONFER~NCIA MUNDIAL DA MULHER

Presidente: Rita Camata (PMDB)
12 Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marta Suplicy (PT)
32 Vice-Presidente: DDlores Nunes (PPB)
Relatora: Marilu Guimarães (PFL)

Ttitulares

Célia Mendes
Fernando Gabeira
Maria Valadão
Marilu Guimarães
Ursicino Queiroz
Zila Bezerra

Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
Nair Xavier Lobo
Regina Lino

.Rita Camata
Tetê Bezerra

Augusto Viveiros
Cartos Melles
Jonival Lucas
José Coimbra

Lima Netto
Osório Adriano

Roberto Pessoa

Antônio do Valle
Luís Roberto Ponte

Morcos Lima
Paulo Ritzel

2 vagas

PPB

PMDB

Benito Gama
Félix Mendonça
Manoel Castro
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
VilmarRocha

Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Pedro Novais
Silas Brasileiro
1 vaga

Delfim Netto
Fetter Júnior
José Janene
Júlio Redecker
Osmar Leitão

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti

Laprovita Vieira
Márcio Reinaldo Moreira

Roberto Campos

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes

PSDB

Feu Rosa
Veda Crusius

4 vagas



Marcia Marinho
Marinha Raupp
Zulaiê Cobra

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Feu Rosa
Jovair Arantes
Luiz Piauhylino
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Alzira Ewerton
Dalila Figueiredo

Paulo Feijó
Renato Johnsson

Roberto Rocha
Eduardo Jorge
Jandira Feghali
Marta Suplicy
Sérgio Carneiro
Teima de Souza

A1cione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Alzira Ewerton
Dolores Nunes
Herculuano Anghinetti

Etevalda Grassi de Menezes

Esther Grossi
Humberto Costa

Marcia Cibilis Viana
Sandra Starfing
Socorro Gomes

PPB

5 vagas

PTB

José Coimbra

Euripedes Miranda
Hélio Bicudo
José Genoíno
Luiz Alberto
Ricardo Gomyde

Adylson Motta
Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Mário Cavallazzi
1 vaga

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Chico Vigilante
Fernando Ferro

Fernando Zuppo
José Pimentel

Luiz Eduardo Greenhalgh

PPB

Adhemar de Barros Filho
Jarbas Lima

João Pizzolatti
VadãóGomes

Wigberto Tartuce

PSB
PTB

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
22 Vice-Presidente: Nair Xavier Lobo (PMDB)
32 Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11, sata 169-B
Telefones: 318-706717066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR A QUESTÃO DA
SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, COM A
FACULDADE DE, AO FINAL, OFERECER
PROPOSiÇÕES VERSANDO SOBRE O

ASSUNTO, PARA TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

CONGRESSO NACIONAL

Suplentes

Lima Netto
Paulo Gouvêa
Rogério Silva

Werner Wanderer

José Chaves
Neuto de Conto

1 vaga

Amon Bezerra
Feu Rosa

José Thomaz Nonô

Nelson Marquezelli

Nilson Gibson

Luiz Buaiz
PL

PFL

PSB

PSDB

Bloco PT, PDT, PCdoB

Bloco PMDB, PSD, PSL

Secretária: Brunilde Liviero C. de Moraes
Local: Serviço de Com. Especiais - Anexo li, SI. 169·B
Telefones: 318·7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR
E PARTICIPAR DA DISCUSSÃO PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA DE LIVRE

COMÉRCIO DAS AMÉRICAS - ALCA

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
Relator: Francisco Horta (PFL)

Titulares

Vicente Cascione

Germano Rigotto
2 vagas

Pedro Canedo

Gonzaga Patriota

Francisco Horta
José Lourenço
Paulo Bornhausen
Sarney Filho

José Aníbal
Marcus Vicente
Nelson Marchezan

Ciro Nogueira
Francisco Horta

Hugo Rodrigues da Cunha
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Vanessa Felippe

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

De Velasco (PRONA)
Mauro Lopes

Orcino Gonçalves
Valdir Colatto

Zaire Rezende
1 vaga

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Benedito de Lira
Carlos Melles
Luiz Moreira
1 vaga

Antônio do Valle
Hélio Rosas
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Silas Brasileiro

Amon Bezerra

PSDB

Adelson Ribeiro

Aldo Rebelo
Carlos Cardinal
Luiz Gushiken

Geraldo Pastana
Haroldo Lima

Maria da Conceição Tavares



Ari Magalhães
Delfim Netto
Júlio Redecker

PPB

Femando Ribas Carli
José Teles

Ushitaro Kamia

COMISSÃO ESPECIAL

CONSELHO DE ALTOS ESTUDOS E
AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA

Arlindo Vargas .

PTB

Paulo Cordeiro

Presidente: Nelson Trad (PTB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:

Titulares Suplentes

PFL

João Mellão Neto
Sarney Filho

Secretário: Mário Brausio Coutinho
Local: Servo de Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N!! 14-A,
DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE O

PERíODO DE FUNCIONAMENTO DO
CONGRESSO NACIONAL"

Hélio Rosas
Odacir Klein

Alberto Goldman
Roberto Santos

Leur Lomanto
Lima Netto

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Djalma de Almeida Cesar
1 vaga

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio
Elias Murad

Proposição:PEC 14195 Autor: Adylson Motta

Presidente: Carlos Alberto (PSDB)
12 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
22 Vice-Presidente: De Velasco (PRONA)
32 Vice-Presidente: Chico Vigilante (PT)
Relator: José Thomaz Nonô (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Ivan Valente
Sandra Starling

Roberto Campos
1 vaga

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Inácio Arruda
1 vaga

PPB

Jorge Tadeu Mudalen
Roberto Balestra

PTB

PPB

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eurípedes Miranda
João Coser

José Augusto (PPS)

José Borba

Presidente: Edinho Bez (PMDB)
12 Vice-Presidente: João Henrique (PMDB)
22 Vice-Presidente: Koyu lha (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
Relator: Lima Netto (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

José Carlos Aleluia Augusto Viveiros
Lima Netto Carlos Alberto Campista

Bloco (PMDB, PSD,PSL)

Israel Pinheiro
Nelson Trad

Secretário: Flávio Freitas Faria (Dir. Ass. Leg.)
Local: Assessoria Legislativa
Telefones: 318-67221318-6716

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A TRATAR DA QUESTÃO
PORTUÁRIA NACIONAL COM A FINALIDADE

DE VISITAR PORTOS BRASILEIROS,
EM PARTICULAR SANTOS E VITÓRIA

Asdrúbal Bentes
Femando Diniz

Nair Xavier Lobo

Luiz Máximo
Max Rosenmann

1 vaga

Antônio Ueno
Arolde de Oliveira

Carlos Magno
1 vaga

José Teles
Silvernani Santos (PFL)

1 vaga

PSDB

Chico Vigilante
Padre Roque
Severiano Albes

Adhemar de Barros Filho
João Mendes
Prisco Viana

Carlos Alberto
José Thomaz Nonô
Salvador Zimbaldi

Aroldo Cedraz
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins

Barbosa Neto
De Velasco (PRONA)
Ivandro Cunha Lima

PTB

Israel Pinheiro Philemon Rodrigues

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7555/318-7063 Fax: 318-2140

Edinho Bez
João Henrique

Koyu lha
Marcus Vicente

PSDB

Hermes Parcianello
Mário Martins

Féu Rosa
Paulo Feijó



Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Com. Temp., Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A APURAR DENÚNCIAS
DE EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

ILEGAL DE PLANTAS E
MATERIAL GENÉTICO NA AMAZÔNIA

Nan Souza (PFL)
Salomão Cruz (PSDB)

Sarney Filho (PFL)
Silas Brasileiro (PMDB)

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Carlos Santana
Teima de Souza

PPB

Lamartine Posella
Nilton Baiano

Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
Vice-Presidente: Confúcio Moura (PMDB)
Relator: Antônio Feijão (PSDB)

Titulares

PFL

Francisco Rodrigues
Vic Pires Franco

Nedson Micheleti
1 vaga

José Janene
1 vaga

Suplentes

Cláudio Chaves
Munlo Pinheiro

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo \, Sala 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDíGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Coordenador: Sarney Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
serviço de Comissões Especiais - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-7062/7061

COMISSÃO EXTERNA

PARA AVERIGUAR, NO PERíODO
DE 17-10-96 A 30-6-97, A AQUISiÇÃO DE

MADEIREIRAS, SERRARIAS E EXTENSAS
PORÇÕES DE TERRAS BRASILEIRAS

POR GRUPOS ASIÁTICOS

Bloco PMDB, PSD, PSL

Confúcio Moura Pinheiro Landim
José Priante Regina Lino

PSDB

Antônio Feijão Alzira Ewerton
Salomão Cruz Moisés Bennesby

Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSDB)
Aroldo Cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSDB) Simara Ellery (PMDB)
Cunha Bueno (PPB)

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Comissões Espec. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/7052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

Autor: Presidência

Luiz Fernando (PSDB)

Osmir Lima (PFL)

Pauderney Avelino (PPB)

Socorro Gomes (PCdoB)

Suplentes

Miro Teixeira (PDT)
Belém (PFL)

Socorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angerami (PSDB)

Coordenador: Gilney Viana (PT)

Antônio Brasil (PMDB)

Fernando Gabeira (PV)

Gervásio Oliveira (PSB)

Gilney Viana (PT)

Luciano Pizzatto (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA

SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS

CONDiÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE
DESESTATIZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE - CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E

DOCUMENTOS DISPONíVEIS NA CENTRAL DE
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA,

DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

Proposição:

Coordenador: Miro Teixeira (PDT)

Titulares

Antônio Brasil (PMDB)
Jair Bolsonaro (PPB)
Haroldo Sabóia (PT)
João Fassarella (PT)

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

1 vaga

Carlos Airton
Luís Barbosa

Aldo Rebelo
Matheus Schmidt

PTB

PPB

Bloco PT, PDT, PCdoB

José Coimbra

João Tota
Valdenor Guedes

GilneyViana
Socorro Gomes
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