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CÂMARA DOS DEPUTADOS

sUMÁRIO

1 - ATA DA 2111 SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, DA 31 SESSÃO LEGISLA
TIVA, DA so- LEGISLATURA, EM 19 DE NO
VEMBRO DE 1997

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

anterior
111- Leitura do expediente

OFíCIOS

Nl' 1.281/97 - Do Senhor Senador Ronaldo
Cunha Uma, Primeiro-Secretário do Senado
Federal, encaminhando, a fim de ser submetido
à revisão da Câmara dos Deputados, o Projeto
de Lei do Senado n283, de 1995. ........•................ 37241

N2 1.282197 - Do Senhor Senador Ronaldo
Cunha Lima, Primeiro-Secretário do Senado
Federal, encaminhando, a fim de ser submetido
à revisã> da CâTIaIa 00s DeputaOOs, o Projeto de lei
do Senado 02154, de 1996....................................... 37242

Nll 997/97 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do Bloco Parlamentar
(PMDBlPSD/PRONA), cOl'l'Ulk:arx:lo (JJ9 o DeplJOOo
CIeonãRi> Fonseca passa a par1Dpar, na qualidade
de titular, da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, e, na qualidade de suplente, da
Comissão de Agricultura e Política Rural.............. 37244

N!! 1.124197 - Do senhor Deputado GeddeI
Vieira lina, Líder do Bloco PaI1amentar
(PMDB'PSOIPRONA), COITllri::ando que o Deputado
Nelson Harterpassa a integrar, na condção de~
te, a Comissão PaI1amentar ConjlJ1ta do Mercosul...... 37244

Nll 1.125197 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Lrder do Bloco Parlamentar
(PMDBlPSD/PRONA), COITUlicando que o Deputado
Nelson Harter passa a participar, na condição de
suplente, da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio. 37244

N2 1.133197 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do Bloco Parlamentar
(PMDBlPSD/PRONA), conumx!o queo DeplJOOo
Altlens Cosa:: deixa de pa1q:>arda CornissOO de FISCa
iz.açOO Filln:eíaeConrole epassa a~, na~
lidOOe de tlUar, da CornissOO de Consthição e Justiça e
de Redação ;.................................. 37245

N2 787/97 - Do Senhor Deputado Odelmo
Leão, Líder do PPB, indicando o Deputado Jurandyr

Paixão, como titular, para integrar a Comissão
Especial destinada a "apreciar a PEC nll 1751A,
de 1995, que "altera o Capítulo do Sistema Tribu-
tário Nacional.' 37245

N2 485/97 - Do Senhor Deputado Henrique
Eduardo Alves, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, encami
nhando para as providências regimentais cabí
veis, os Projetos de Decreto Legislativo, que rela-
ciona, apreciados por àquele Órgão Técnico........ 37245

N2 507/97 - Do Senhor Osvaldo Biolchi,
Presidente da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, requerendo a re
constituição dos Projetos de Lei nlls 46195 e
48195, por terem sido extraviados. 37245

Nll 44/97 - Do Senhor Deputado Inácio
Arruda, solicitando a retirada de tramitação do
requerimento de informações de nll 2.912197. ...... 37245

S/Nll - Do Senhor José Everaldo Oliveira,
renunciando a Primeira Suplência do Cargo de
Deputado Federal pelo Partido da Frente Liberal
- PFL, tendo em vista que assumiu o cargo de
Prefeito Municipal de Poço Verde-SE. 37245

COMUNICAÇÃO

- Do Senhor Deputado Antônio Joaquim,
comunicando sua filiação ao Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB. 37246

- Do Senhor DePutado Cleonâncio Fonseca,
comunicando sua renúncia à vaga de titular da
Comissão de Agricultura e Política Rural. 37248

- Do Senhor Deputado Manoel Mes·
sia37248s Gois, comunicando que aceita reassu
mir o mandato de Deputado Federal, na quali-
dade de Suplente, pelo Estado de Sergipe. .... 37248

IV - Pequeno Expediente
DALILA FIGUEIREDO - Imediata suspen

são, pelo Ministério da Justiça, da Portaria
nll 413, concessiva da exploração, pelas
emissoras de TV, de jogos e sorteios por meio
do serviço telefônico prefixo 0900. Realização,
pela Comissão de Seguridade Social e Família,
de audiência pública para discussão do assunto.. 37248

CLÁUDIO CHAVES - Protesto contra a
anunciada redução de incentivos fiscais para a
Zona Franca de Manaus. Transcurso do Dia da
Bandeira - 19 de novembro. 37249
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ROBERTO VALADÃO - Existência de de- cumprimento do disposto no novo Código de
núncia de envolvimento em corrupção contra Trânsito 6rasileiro. 37260
assessores do Governador Vitor Buaiz, do LAEL VARELLA - Falta de justificativa para
Estado do Espírito Santo. Encaminhamento de a recomendação do Conselho Nacional de Saúde
ofício ao Banco Central solicitando providências de regulamentação da lei do aborto. 37260
cabíveis.................................................................. 37249 HERMES PARCIANELLO - Consignação

BENEDITO GUIMARÃES - Transcurso do na propósta orçamentária de 1999 de indicação
cinqüentenário da Escola Estadual de Ensino de recursos para a pavimentação da BR~272, trecho
Médio Rodrigues dos Santos, no Município de Goioerêllporã, no Estado do Paraná. 37261
Santarém, Estado do Pará -19 de novembro. ..... 37250 ÁLVARO GAUD~NCIO NETO - Implanta-

ELIAS MURAD - Conveniência de elevação ção, no Estado da Paraíba, do Programa de Erra-
de impostos incidentes sobre tabaco e bebidas dicação do TrabaIlo Infantil, criado pelo Ministério
alcoólicas , 37251 da Previdência e Assistência Social. 37262

PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Compro- WALDOMIRO FIORAVANTE - Inconformi-
missa regimental e posse do Deputado Messias dade com a medida provisória sobre utilização
Gois......................................................................... 37251 dos recursos existentes em contas bancárias não

PADRE ROQUE - Relatório de viagem de recadastradas, em contraposição ao Projeto de
Comissão Externa da Câmara dos Deputados ao Lei nl! 1.431, de 1996, do orador, sobre a destina-
Paraguai para análise da exploração de meninas ção exclusiva desses recursos ao Programa de
brasileiras na prostituição naquele país. Falta de Crédito Educativo. 37263
apoio do Cônsul brasileiro à missão. 37252 EURípEDES MIRANDA - Inexistência de

CORIOLANO SALES - Alto índice de privilégios de magistrados no texto da reforma
desemprego no País. Contrariedade ao con- previdenciária aprovado pelo Senado Federal. .... 37264
junto de medidas de ajuste fiscal e competiti~ ADÃO PRETTO - Descumprimento, pelo
vidade apresentadas pelo Governo Federal... 37252 Governo Federal, de acordo feito com as organiza-

ANTÔNIO JORGE - Aplauso ao Presidente ções do campo em diversos Estados brasileiros. .... 37264
Gustavo Franco, do Banco Central, pela entrevista ARNALDO FARIA DE SÁ - Crítica à redu-
concedida ao jornal Folha de S.Paulo sobre gra- ção, estabelecida pela Medida Provisória
tuidade no ensino público superior. Anúncio de nl! 1.602, de 1997, dos benefícios de ali~

apresentação de projeto de lei sobre o tema. 37254 mentação e transporte do trabalhador brasileiro. VI-
HÉLIO BICUDO - Declarações da Sra. sita de aposentados à Comissão de Constituição e

Ruth Cardoso, Primeira~Dama do País, favorá- Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados.
vais à legalização do aborto. 37255 AãlafJlento, por uma semana, da discussão relativa

CIDINHA CAMPOS - Manutenção da indis- à aposentadoria 37265
ponibilidade dos bens do ex-Deputado João lWes JOSÉ CARLOS LACERDA - Quadro da
pelo Superior Tribunal de Justiça. Solicitação de tuberculose no País. Preocupação do orador
providências, por parte do Ministério Público com a incidência da doença no Estado do Rio de
Federal, para punição das pessoas envolvi- Janeiro.................................................................... 37265
das em casos de corrupção. 37256 ALDO ARANTES - Crítica à política ElCCII1Ôf1"Ik:

MARIA VALADÃO - Necessidade de ações adotada pelo Governo Femando Henrique cardoso. . 37266
governamentais em prol da agricultura nacional. . 37256 VANia DOS SANTOS - Comparecimento do

MARTA SUPLlCY - Caráter retrógrado Ministro Pedro Malan, da Fazenda, à Comissão de
e inconstitucional da legislação aprovada no Finanças e Tributação, para debate das meãJdas
Município de Araraquara, Estado de São Paulo, so- de ajuste fiscal anunciadas pelo Govemo Fernando
bre proibição do comén::io de materiais considera- Henrique Cardoso. Custo social da política monetá-
dos subversivos ou obscenos. Repúdio à cen- ria vigente no País. Contrariedade à realização das
sura. 37257 reformas administrativa e previdenciária................. 37266

FERNANDO FERRO - Eficiência da aqui- CONFÚCIO MOURA - EqOídade nos crité-
pe de jornalismo da Rede Globo no trato da rios adotados pelo Programa Especial de Crédito
questão dos agrotóxicos. Ações legislativas de- para a Reforma Agrária - PROCERA e o Fundo
senvolvidas pelo orador para regulamentação da Constitucional de Financiamento do Norte - FNO
produção, aplicação e comércio de agrotóxicos para concessão de empréstimo aos pequenos
no País. 37258 produtores rurais.................................................... 37267

MARÇAL FILHO - índice de acidentes nas AGNELO QUEIROZ - Restrição de gastos
rodovias sul-mato-grossenses. Expectativa de publicitários do Governo FederaL........................ 37268
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VALDECI OLIVEIRA - Concessão, pelo do texto da reforma administrativa modificado
Supremo Tribunal Federal, de liminar sustando pelo Relator............................................................ 37276
os efeitos da Medida Provisória nll 1.523, de ALZIRA ÉWERTON - Perda da competitivi-
1996, impeditiva da soma do tempo de serviço no dade dos produtos produzidos na Zona Franca
meio rural na contagem do tempo para a aposen- de Manaus em virtude do corte de isenções fiscais
tadoria do trabalhador urbano. 37268 pretendido pelo Governo Federal. 37276

PAULO ROCHA - Agravamento do conflito ELTON ROHNELT - Visita do orador aos
entre trabalhadores rurais sem terra e o Instituto Pelotões de Fronteira situados nas localidades de
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Auaris e Vila Pacaraima, Estado de Roraima, a
INCRA, no Município de Marabã, Estado do convite do Ministro do Exército, Gen. Zenildo
Pará. Solidariedade aos referidos trabalhadores. 37268 Zoroastro de Lucena. 37277

CARLOS CARDINAL - "Carta de São JOSÉ GENOíNO - Considerações críticas
Gabriel" a respeito da crise do setor agrope- sobre o conjunto de medidas de ajuste fiscal
cuário gaúcho. 37269 apresentado pelo Governo FederaL.................... 37278

LEONIDAS 'CRISTINa - Instalação de EDINHO BEZ - Participação do orador no
curso de Direito, a partir de 1998, em Sobral, IV Rodeio Crioulo Nacional, realizado pelo Centro
Estado do Ceará. 37272 de Tradição Gaúcha Cidade Azul, no Município

SERAFIM VENZON - Inclusão da Federa- de Tubarão, Estado de Santa Catarina. Relevân-
ção Nacional dos Gagos e da Federação Nacional cia dos trabalhos desenvolvidos pelos Centros de
dos Surdos-Mudos no Projeto de Lei nll 2.915, de Tradição Gaúcha. 37279
1994, sobre destinação às Associações dos Pais IVANDRO CUNHA LIMA - Conveniência
e Amigos dos Excepcionais - APAE, de recursos de aprovação do Projeto de Lei nll 3.862, de

. t d d I'dad I té' 37272 1997, concessivo de prerrogativas aos portadoresprovemen es e mo a I e o nca .
LUIZ MAINARDI _ Participação da 12" de diabetes. Realização, na CâmaJa dos Deputados,

de encontro para tiscussão acerca da prevenção e
Conferência Intemacional de Turismo da Organi- 37279
zação Mundial de Turismo, em Istambul, na Tur- identificação da doença .
quia Apoio a projeto da Câmara de Turismo do SANDRO MABEL - Apoio do Governador
Rio Grande do Sul destinado à viabilização de Maguito Vilela, do Estado de Goiás, ao prograrna
ações objetivas e eficazes para organização e PROTER, de amparo ao adolescente. 37280
desenvolvimento do setor....................................... 37272 UBIRATAN AGUIAR - Lançamento, na

ENIO BACCI _ Escalada da violência entre Câmara dos Deputados, do livro "No Aprés-
adolescentes. Adoção de política de proteção aos Midi de Nossas Vidas", do jornalista cearense

d· it d' t d 37273 Lustosa da Costa. 37280
Ire os a Juven u e. LUIZ PIAUHYLlNO _ Transcurso do 1971l

PAULO FEIJÓ - Implantação, pelo Governo aniversário de fundação da Naçoo MaIa:aU B:úE,
Marcello Alencar, de programa de investimentos

~ fi EstrlJooPerrmO.m -15 de novembro. 37281
para as regioes norte, noroeste e centro-norte u- NILSON GIBSON _ Inconveniência de rea-
minense. Apresentação de reivindicações para o

Iização de acordo entre o Governo Federal e o
Município de Campos e regiões vizinhas, Estado Fundo Monetário Internacional _FMI. Críticas às
do Rio de Janeiro. 37273 medidas de ajuste fiscal e de competitividade

'ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) - apresentadas pelo Governo Fernando Henrique
Inconformidade com a inexistência de Ordem do Cardoso ,.................................................. 37281
Dia na presente sessão. 37274 ARY KARA _ Necrológio do Professor e

PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Esclare- Promotor Público ClodoaIdo Zappile, do Município
cimento ao Deputado Arnaldo Faria de Sá a res- de Taubaté, Estado de São Paulo........................... 37282
peito da Ordem do Dia da referida sessão. 37275 V - Grande Expediente

WILSON BRAGA - Urgentes providências SÉRGIO MIRANDA - Questionamentos so-
do Presidente Femando Henrique Cardoso acer- bre as razões do conjunto de medidas de ajuste
ca da situação de populações do Cariri paraibano fIScal apresentado pelo Governo Federal. 37283
atingidas pela estiagem. 37275 CUNHA BUENO (Pela ordem) - Reclamação

ARMANDO ABíuo -Inauguração das obras da não-apreciação, pelo Plenário da Casa, de dois
de ampMação do Parque Cowboy, no Bairro VaIentila requerimentos de autoria do orador encaminhados
FIglIeimcIo, em João Pessoa, Estado da Paraíba. à Mesa Diretora 3727
Concessão de incentivos à Festa da Vaquejada.... 37275 PRESIDENTE (Arlindo Vargas) - Recebi-

PAULO PAIM - Obstáculos antepostos pelo mento da reclamação formulada pelo Deputado
Bloco da Oposição à tramitação em segundo tumo Cunha Bueno. 37287
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EXPEDITO JÚNIOR - Apoio às medidas Sr. Adelmar Sabino, Diretor-Geral da Câmara
de ajuste fiscal apresentadas pelo Governo dos Deputados, diante de matéria jornalística a
Fernando Henrique Cardoso. Necessidade de respeito de informações por ele prestadas sobre
maior debate da inserção do Brasil no processo o assunto. Defesa de manutenção da paridade
de globalização econômica. 37287 salarial entre servidores ativos e inativos.............. 37324

VI- Ordem do Dia ARY KARA - Transcurso do 79. aniversário
Apresel)tação de proposições: ARNALDO de fundação do Jornal Cidade Paisagem, do

FARIA DE SA; PAULO PAIM; VANIO DOS SAN- Município de Piquete, Estado de São Paulo -
T9S; PAULO _ROCHA; JORGE WILSON; MAU- 15 de novembro. Atividades desenvolvidas pelo
RICIO REQUIAO; HÉLIO ROSAS; MARCIA CIBI- Diretor do periódico, Sr. Claudinei de Barros
L1S VIANA; FAUSTO MARTELLO; URS~CINO Magalhães. Regulamentação do Código de
QUEIROZ; CAF!LOS CARDINAL E JOSE MA- Trânsito Brasileiro. 37325
CHADO; INOCENCIO OLIVEIRA E OUTROS; SÉRGIO MIRANDA (Pela ordem) - Enca-
AIRTON DIPP; ROBERTO PESSOA; ROBERTO minhamento à Mesa de representação contra o
PESSOA E OUTROS; F,ETTER JUNIOR; RO- Presidente Fernando Henrique Cardoso pela prá-
BERTO JEFFERSON; JULIO REDECK~R; RI- tica de crime de responsabilidade. 37326

CARD~I~c::~I~Ç·&;;·p~;.·;;;;~~t~;;;········· 37290 PRESIDEN.;E {Michel Temer~ -.R~men-
CHICO VIGILANTE _ Reajuste abusivo to da representação do Deputado SérgIo Miranda... 37327

de mensalidades pela Associação de Ensino RICARDO IZAR - Urgente apreciação das
Unificado do Distrito Federal - AEUDF. 37302 reformas constitucionais em função da crise eco-

VIII- Encerramento nômico-financeira reinante no País. Realização,
2 - ATA DA 2121 SESSÃO, DA CÂMARA na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio

DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, VE5- Ambiente e Minoria'3, da Casa, de aLdência p(ü:a
PERTlNA, DA 31 SESSÃO LEGISLATIVA, DA com a praseo;a do~ Peão Malan, da Fazenda,
501 LEGISLATURA, EM 19 DE NOVEMBRO DE para áscllSSão da crise no mercado manceiro interna-
1997 I cionaI e suas conseqüências na economia brasileira. 37327

1- Abertura da sessão AIRTON DIPP - Anúncio de apresentação de
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão projeto de lei sobre dedução especial, no Imposto

anterior de Renda, para responsáveis por portadores de
111 - Leitura do expediente deficiência ffsica ou mentaL...... 37328
IV - Breves comunicações AUGUSTO CARVALHO - Denúncia de
NILSON GIBSON - Conveniência de rejeição, irregularidades encontradas pela comissão

pela Câmara dos Deputados, da Proposta de de inquérito do Banco Central nas contas do
Emenda à Constituição n.lI 173, de 1995, sobre re- Bamerindus. 37329
fo~m~ administrativa. Perdas dos servidores MAURíCIO REQUIÃO - Importância das
p~b"cos e dos Parlamentares com a aprova- rádios comunitárias no País. Imperiosidade de ra-
çao da proposta. 37321 gulamentação da atividade das emissoras pelo

GERSON PERES - Posicionamento do Par- Congresso Nacional. 37329
tido Progressista Brasileiro - PPB favorável à rnanu- ITAMAR SERPA _ Natureza da crise da
tençarida-Ode'nsaJapr~a1 de rvidore~orma ~min~~a, da 37322 economia brasileira................................................ 37330
pa an entre se res atiVos e Inativos. . . ,

JOSÉ GENOíNO - Restrição do debate da NELSON MARQ~EZELLI. - PreJUlzos. c~u-
proposta de reforma administrativa ao esclareci- sados com a estagnaçao da agncultur~ brasileira. 37332

mento de divergências quanto ao mérito da matéria. 37322 CANDINHO MATTOS - Apuraçao de frau-
CLÁUDIO CHAVES _ Transcurso do 4311 des contra o setor Saúde no Estado do Rio de

aniversário de implantação do Instituto de Pes- Janeiro. 37332

quisas da Amazônia -INPA - 27 de julho. Ado- JORGE TADEU MUDALEN - Necessidade
ção de ações para fortalecimento do órgão. 37323 de solução para os problemas provocados pelos

NEY LOPES - Decisão da Comissão de conglomerados humanos. Urgente recuperação
Constituição e Justiça e de Redação favorável ao do rio Tietê, Estado de São Paulo. .,. 37332

repasse de verbas federais a Municípios com popu- USHITARO KAMIA - Destinação, pelo Go-
!ação inferior a vinte e cinco mil habitantes. 37323 vemo do Estado de São Paulo, dos recursos pre-

ARNALDO FARIA DE SÁ - Perda de vistos no Orçamento para a área de educação. ... 37334

Parlamentares com a aprovação do teto sala- ROBERTO PESSOA - Falecimento do avi-
rial estabelecido para o serviço público na pro- cultor Antônio Edmilson Lima, em Fortaleza, 37334
posta de reforma administrativa. Solidariedade ao Estado do Ceará .
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ÁTILA LINS - Crítica à Medida Provisória Usaram da palavra para discussão da ma-
n.2 1.602, de 1997, sobre redução de incentivos téria os Srs. Deputados NILSON GIBSON, SE-
fiscais a empresas da Zona Franca de Manaus... 37335 BASTIÃO MADEIRA, ALDO ARANTES, ARNAL-

ARTHUR VIRGíLIO - Reexame da medida DO MADEIRA, MARIA LAURA, LUIZ CARLOS
provisória sobre redução de incentivos fiscais no HAULY .
concernente à Zona Franca de Manaus. Apoio às PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-
reformas constitucionais e às medidas de ajuste menta para encerramento da discussão da matéria
fiscal lançadas pelo Governo Fernando Henrique Usaram da palavra para orientação das
Cardoso. 37336 respectivas bancadas os Srs. Deputados ALE-

ROBERTO JEFFERSON - Artigo "Parceria XANDRE CARDOSO, ARLINDO VARGAS, GER-
Civil Registrada entre Pessoas do Mesmo Sexo·, SON PERES, AGNELO QUEIROZ, WAGNER
de Fabiana Pacheco de Araújo, publicado na ROSSI, ARNALDO MADEIRA, INOCÊNCIO OLI-
Revista Jurídica dos Formandos em Direito da VEIRA, LUIS EDUARDO .
UFBA. 37337 PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação

JOSÉ CARLOS VIEIRA - Posse dos do requerimento .
membros titulares, patronos e eméritos da Aca- PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-
demia Catarinense de Medicina. Pronuncia- mento de adiamento da votação da matéria por
mento do Dr. Waldomiro Dantas, Presidente cinco sessões ; .
da ACAMED, na ocasião. 37340 MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Solicita-

V - Ordem do Dia ção de retirada do requerimento .
PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão, PRESIDENTE (Michel Tell}er)- Deferi-

em segundo turno, da Proposta de Emenaa à menta da solicitação do Deputado Marcelo
Constituição n.e 173-E, de 1995, que modifica o Déda .
regime e dispõe sobre princípios e normas da ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) _
Administração Pública, servidores e agentes polí- Peddo de esclarecimentos à Mesa sobre rejeição de
ticos, controle de despesas e finanças públicas, e destaque de matérias rejeitadas no primeiro tumo......
custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, PRESIDENTE (Michel Temer) _ Resposta
e Capítulo da Administração Pública, acrescenta ao Deputado Alexandre Cardoso .
normas às Disposições Constitucionais Gerais e PRESIDENTE (Michel Temer) _ Re-
estabelece normas de transição. 37346 querimento de votação da matéria artigo

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri- por artigo .
menta de retirada da matéria da pauta da Ordem MARCELO DÉDA (Pela ordem) _ Solicita-
do Dia. 37346 ção de retirada do requerimento .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado PRESIDENTE (Michel Temer) _ Deferi-
MARCELO DÉDA. 37346 menta da solicitação do Deputado Marcelo

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação Déda .
do requerimento. 37346 Usaram da palavra para encaminhamento

Usaram da palavra para orientação das da votação os Srs. Deputados AGNELO Q~EI-
respectivas bancadas os Srs. Deputados SER- ROZ, WAGNER ROSSI, MARCELO DEDA,
GIO AROUCA, LUIZ BUAIZ, ALEXANDRE CARDO- JOSÉ ANíBAL .
80, ARLINDO VARGAS, ODELMO LEÃo, MARCE- Usou da palavra o Sr. Deputado MOREIRA
LO DÉDA, SIMARA ELLERY, MARCONI PERILLO,

• 37347 FRANCO, Relator da matéria .
INOCENCIO OLIVEIRA, LUIS EDUARDO. Usaram da palavra para orientação das ras-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição pectivas bancadas os SI'S. Deputados L1NDBERG
do requerimento. 37347 FARIAS, SERGIO AROUCA, FERNANDO GA-

Prejudicialidade de requerimento de adia- BEIRA, LUIZ BUAIZ, ALEXANDRE CARDOSO,
mento da discussão............................................... 37347 PAULO HESLANDER, ODELMO LEÃO, JOSÉ

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri- MACHADO, GEDDEl VIEIRA LIMA, AÉCIO NE-
mento de discussão da matéria artigo por artigo.. 37347 VES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, LUIS EDUARDO..

MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Justifica- JOSÉ MACHADO (Pela Ordem) - Nota
tiva para apresentação de requerimento de dis- assinada pelos Líderes do Bloco de Oposição
cussão da matéria artigo por artigo. 37347 sobre convocação extraordinária do Congresso

PRESIDENTE (Michel Temer) - Indeferi- Nacional no próximo final de semana .
mento do requerimento do Deputado Marcelo Usaram da palavra para orientação das
Déda. 37348 respectivas bancadas os Srs. Deputados INO-

CÊNCIO OLIVEIRA, PAULO HESLANDER,

37235

37348

37353

37353

37354

37354

37363

37363

37363

37363

37363

37363

37363

37363

37367

37376

37385
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ODELMO LEÃO, ARNALDO MADEIRA, AÉCIO Usaram da palavra para orientação das
NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO respectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO
LEÃO, ALEXANDRE CARDOSO, INOCÊNCIO VIGILANTE, RUBENS COSAC, ODELMO
OLIVEIRA, MARCONI PERILLO, WAGNER ROS- LEÃO. 37387
SI, INÁCIO ARRUDA, ODELMO LEÃO, ARLINDO Usaram da palavra pela ordem, para regis-
VARGAS, MARCONI PERILLO, INOCÊNCIO tro de voto, os Srs. Deputados WALDOMIRO
OLIVEIRA.............................................................. 37385 FIORAVANTE, ANTÔNIO BRASIL. 37388

Usaram da palavra pela ordem, para regis- Usou da palavra para orientação da
tro de voto, os Srs. Deputados ALEXANDRE respectiva bancada o Sr. Deputado AÉCIO
CARDOSO, JOSÉ CARLOS VIEIRA. 37386 NEVES ,........................................................ 37388

Usaram da palavra para orientação das res- Usou da palavra pela ordem, para registro
pectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO de voto, o Sr. Deputado GERALDO PASTANA.... 37388
LEÃO, MARCELO DÉDA. 37386 Usaram da palavra para orientação das

Usaram da palavra pela ordem, para regis- respectivas bancadas os Srs. Deputados
tro de voto, os Srs. Deputados WAGNER ROSSI, RUBENS COSAC, ODELMO LEÃO, MARCONI
NEIVA MOREIRA, RICARDO RIQUE, RICARDO PERILLO................................................................. 37388
GOMYDE. 37386 Usou da palavra pela ordem, para registro

Usaram da palavra para orientação das de voto, o Sr. Deputado ALBÉRICO CORDEIRO. 37388
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO Usou da palavra para orientação da res-
LEÃO, WAGNER ROSSI, INOCÊNCIO OLIVEIRA. 37386 pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO

Usaram da palavra pela ordem, para regis- LEÃO. 37388
tro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ CARLOS Usou da palavra pela ordem, para registro
ALELUIA, CHICO VIGILANTE. 37386 de voto, o Sr. Deputado FELlX MENDONÇA. 37388

Usaram da palavra para orientação das Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados respectivas bancadas os Srs. Deputados PEDRO
MARCONI PERILLO, LUIS EDUARDO............ 37386 VALADARES, INOCÊNCIO OLIVEIRA. 37388

Usou da palavra pela ordem, para regis- Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, o Sr. Deputado VANIO DOS tro de voto, os Srs. Deputados OO/L10 BALBI-
SANTOS............................................................... 37387 NOTII, PAULO BORNHAUSEN........................... 37388

Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra para orientação da res-
respectivas bancadas os Srs. Deputados pectiva bancada o Sr. Deputado AGNELO
INOCÊNCIO OLIVEIRA, WAGNER ROSSI, QUEIROZ.............................................................. 37388
ODELMO LEÃO, MARCELO DÉDA................ 37387 Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-

Usaram da palavra pela ordem, para regis- putados CHICO VIGILANTE, AÉCIO NEVES,
tro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ AUGUSTO, CHICO VIGILANTE. 37388
FRANCISCO HORTA, ANTONIO FEIJÃO, Usou da palavra para orientação da res-
GONZAGA PATRIOTA. 37387 pectiva bancada o Sr. Deputado RUBENS

Usou da palavra para orientação da COSAC. 37389
respectiva bancada o Se. Deputado MARCONI Usou da palavra pela ordem, para registro de
PERILLO. 37387 voto, o Sr. Deputado WAGNER SALUSTIANO. 37389

Usaram da palavra pela ordem, para regis- Usou da palavra para orientação da res-
tro de voto, os Srs. Deputados HERMES pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO
PARCIANELLO, AGNELO QUEIROZ............... 37387 OLIVEIRA. 37389

Usou da palavra para orientação da res- Usaram da palavra pela ordem, para regis-
pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO tro de voto, os Srs. Deputados LAMARTINE
LEÃO. 37387 POSELLA, SÉRGIO NAYA. 37389

Usou da palavra para orientação da res-
Usou da palavra pela ordem, para registro pectiva bancada o Se. Deputado MARCONI

de voto, o Sr. Deputado SEBASTIÃO MADEIRA. 37387 PERILLO. 37389
Usou da palavra para orientação da res- Usaram da palavra pela ordem, para regis-

pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO tro de voto, os Srs. Deputados JAIRO CARNEIRO,
OLIVEIRA. 37387 WOLNEY QUEIROZ............................................... 37389

Usou da palavra pela ordem, para registro Usou da palavra para orientação da res-
de voto, a Sra. Deputada JOANA O'ARC. 37387 pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO

Usou da palavra pela ordem, para registro LEÃO. 37389
de voto, o Sr. Deputado MESSIAS GOlS. 37387
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Usaram da palavra pela ordem, para registro BOSA. ALEXANDRE CARDOSO, LEOPOLDO
de voto, os Srs. Deputados PEDRO VALADARES, BESSONE............................................................. 37392
oLÁVIO ROCHA. 37389 Usaram da palayra para orientação das res-

Usaram da palavra para orientação das pectivas bancadas os Srs. Deputados RUBENS
respectivas bancadas os Srs. Deputados COSAC. PEDRO VALADARES, RONALDO CE-
MARCELO DÉDA, ODELMO LEÃO, RUBENS ZAR COELHO, INOC~NCIO OLIVEIRA, MARCE-
COSAC. 37389 LO DÉDA, JOSÉ ANíBAL, ODELMO LEÃO, INo-

Usaram da palavra pela ordem, para re- C~NCIO OLIVEIRA, RUBENS COSAC. 37392
gistro de voto, os Srs. Deputados ROLAND Usou da palavra pela ordem, para regis-
LAVIGNE, CORAUCI SOBRINHO, URSICINO tro de voto, o Sr. Deputado HERCULANO
QUEIROZ. 37390 ANGHINETTI. 37392

Usou da palavra para orientação da res- Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado SANDRO pectiva bancada o Sr. Deputado RONALDO
MABEL. 37390 CEZAR COELHO. 37392

Usaram da palavra pela ordem, para regis- Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs: Deputados WIGBERTC? tro de voto, os Srs. Deputados COlBERT
TARTUCE, CLEONANCIO FONSECA, JOSE MARTINS, PAULO FEIJÓ.................................. 37392
BORBA, OSVALDO REiS : :.......... 37390 Usaram da palavra para orientação das

Usaram da palavra para onentaçao das respectivas bancadas os Srs. Deputados RU-
respec!ivas bancadas os Srs. Deputados BENS COSAC, ALEXANDRE CARDOSO, INO-
IN09EN~IO OLIVEIRA, ~UBENS COSAC, C~NCIO OLIVEIRA, ODELMO LEÃO, RONAl-
JOSE ANIBAL, ODELMO LEAO. 37390 DO CEZAR COELHO, RUBENS COSAC, JOSÉ

Usou da palavra pela ordem, para registro ANíBAL, RUBENS COSAC. 37392
de voto, o Sr. Deputado EDSON SIL~A. ...::......... 37390 Usou da palavra pela ordem, para re-

Usaram da palavra para onentaçao das gistro de voto, o Sr. Deputado FERNANDO
respectivas bancadas os Srs. ~eputados RU- FERRO. 37393
BE~S COSAC, MARCELO DEDA, ODELMO Usou da palavra para orientação da
LEAO, MARCONI PERILLO.................................. 37390 respectiva bancada o Sr. Deputado AÉCIO

Usou da palavra pela ordem, para registro NEVES. 37393
de voto, o Sr. Deputado PEDRO HENRY. 37390 U d I I d .. _ saram a pa avra pe a ar em, para regls-

U.saram da palavra para onentaçao das tro de voto, os Srs. Deputados PAES LANDIM,
respectivas bancadas os Srs. Deputados
RUBENS COSAC, ODELMO LEÃO. 37390 ROBERTO JEFFERSON : ~.......... 37393

. Usaram da palavra para onentaçao das
Usou da palavra pela ordem, para registro respectivas bancadas os Srs. Deputados

de voto, o Sr. Deputado MÁRIO NEGROMONTE. 37391 RUBENS COSAC, ODELMO LEÃO. 37393
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado U d I I d .

ROBSON TUMA. 37391 de sou sa pDeputaaavradoPCeAaRoLrOSemSA'mPaAraNAregls- 37393
U d I I d

. tro voto, o r. .......
saram a pa avra pe a ar em, para regls- . _

tro de voto, os Srs. Deputados GERVÁSIO Usou da palavra para onentaçao da
OLIVEIRA, WOLNEY QUEIROZ. 37391 respectiva bancada o Sr. Deputado RUBENS

Usaram da palavra para orientação das COSAC. 37393
respectivas bancadas os Srs. Deputados RU- Usou da palavra pela ordem, para re-
BENS COSAC FERNANDO FERRO ODELMO gistro de voto, o Sr. Deputado VALDOMIRO
LEÃO, RUBENS COSAC .'................. 37391 MEGER. 37393

Usaram da palavra pela ordem, para regis- Usaram da palavra para orientação das
tro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ GENOíNO, respectivas bancadas os Srs. _ Deputados
JAIR BOLSONARO. 37391 RUBENS COSAC, ODELMO LEAO. 37393

Usaram da palavra para orientação das Usaram da palavra pela ordem os Srs.
respectivas bancadas os Srs. Deputados Deputados ALEXANDRE CARDOSO, GEDDEL
MARCONI PERILLO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, VIEIRA LIMA.......................................................... 37394
MARCONI PERILLO. 37391 Usaram da palavra para orientação das

Usou da palavra pela ordem, para entrega respectivas bancadas os Srs. Deputados INO-
de voto em separado, o Sr. Deputado CARLOS CÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO LEÃO, LUCIANO
MAGNO. 37392 ZICA. 37394

Usaram da palavra pela ordem, para re- Usou da palavra pela ordem, para registro
gistro de voto, os Srs. Deputados LUIS BAR- de voto, o Sr. Deputado JÚLIO CESAR. 37394
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado RONALDO CEZAR COELHO (Pela ordem)
JOSÉ ANíBAL 37394 - Apoio à decisão da Presidência quanto à con-

Usou da palavra pela ordem, para re- vocação da Casa no próximo sábado. 37398
gistro de voto, o Sr. Deputado ALEXANDRE PRESIDENTE (Michel Temer) - "Aprova-
CERANTO............................................................. 37394 ção, em segundo turno, da Proposta de Emenda

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado à Constituição n.!! 173-E, de 1995......................... 37398
PEDRO VALADARES. 37394 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

Usou da palavra para orientação da res- ALEXANDRE CARDOSO. 37404
pectiva bancada o Sr. Deputado RUBENS Usou da palavra pela ordem, para registro
COSAC. 37394 devoto, o Sr. Deputado SíLVIO PESSOA............ 37404

PEDRO VALADARES (Pela ordem) - Pedi· L1NDBERG FARIAS (Como Líder) - Con-
do de esclarecimentos à Mesa sobre o critério veniência de mobilizações populares e de endu-
adotado nas votações quanto à espera para a recimento do discurso da Oposição. Apoio à can-
presença dos Srs. Deputados. 37394 didatura de I,.uiz Inácio Lula da Silva à Presidência

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta da República. ,. 37405
ao Deputado Pedro Valadares.............................. 37394 PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado mento para votação em globo de todos os desta-
JOSÉ ANíBAL 37394 ques simples apresentados à Proposta de Emenda

Usaram da palavra para orientação à Constituição n.!! 173-E, de 1995. 37405
das respectivas bancadas os Srs. Deputados Usaram da palavra para orientação das
INOCÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO LEÃO. ..... 37395 respectivas bancadas os Srs. Deputados ALE-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado XANDRE CARDOSO, L~IZ BUAIZ, ARLlJ:JDO
PEDRO VALADARES. 37395 VARGAS, ODELMO ,LEAO, MARCELO pEDA,

Usaram da palavra pela ordem, para re- WAGNER ROSSI, AECIO NEVES, INOCENCIO
gistro de voto, os Srs. Deputados FRANCIS- OLIVEIRA, LUIS EDUARDO................................. 37406
CO RODRIGUES, PHILEMON RODRIGUES... 37395 PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado aprovação do requerimento. 37406
JOSÉ ANíBAL. 37395 Votação e rejeição dos requerimentos de

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Respos- destaques simples : : :... 37407
ta a pedido de esclarecimentos do Deputado . PRESID.ENTE (MIchel T:m~r) - EXlsten-
José Machado sobre a convocação do Congresso cla de requenmento de preferencla para vota-
Nacional no próximo final de semana...................... 37395 ção do DVS n.!! 8, referente:0 art. 52 do Subs-

U d I I d S
titutivo, art. 39 da Constituiçao Federal, Regime

saram a pa avra pe a or em os rs. •. '.
Deputados MARCELO DÉDA, WAGNER ROS- Jundlco UOICO : :.......... 37407
SI AÉCIO NEVES MARCELO DÉDA GEDDEL Usaram da palavra para onentaçao das

, A' , respectivas bancadas os Srs. Deputados SER-
VIEIR LIMA :....................................... 37395 GIO AROUCA, ALEXANDRE CARDOSO, AR-
_ PRES~DENTE (MIchel Temer) - Prorroga- LINDO VARGAS, LUIZ BUAIZ, ODELMO LEÃO,

çao da sessao por uma hora. 37396 MARCELO DÉDA, WAGNER ROSSI, ARNALDO
Usaram da palavra pela or,dem, os Srs. MADEIRA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, LUIS

Deputados, ROBSON TUM~, JOSE ANIBAL. 37396 EDUARDO. 37407
J~S~ THOMAZ NO~O (Pela ordem),-.In- PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e

c~nveOlêncla de convocaçao da Casa no proxlmo aprovação do requerimento. 37408
sábado. 37396 MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Pedido

PRESIDEN~E (Michel Teme9 - Resposta de verificação de votação...................................... 37408
ao Deputado JOSE THOMAZ NONO : 37396 PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferi-

JAQUES WAGNER (Pela ordem) - Consl- mento da solicitação do Deputado MARCELO
derações sobre a convocação da Casa no próximo DÉDA..................................................................... 37408
sábado :....................................... 37397 Usaram da palavra para orientação das

PRESIDENTE (MIchel Temer) - Resposta respectivas bancadas os Srs. Deputados
ao Deputado JAQUES WAGNER. 37397 WAGNER ROSSI MARCELO DÉDA ARNAL-

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - DO MADEIRA, ARLINDO VARGAS, ALEXAN-
Apoio à decisão da Presidência quanto à convo- DRE CARDOSO WIGBERTO TARTUCE
cação da Casa no próximo sábado....................... 37397 ALEXANDRE CARDOSO LUIS EDUARDO'

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta INOCÊNCIO OLIVEIRA,' WAGNER ROSSI:
ao Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA................... 37398 NELSON OTOCH, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
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RAIMUNDO GOMES DE MATOS, INOCÊNCIO PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-
OLIVEIRA............................................................. 37408 mento n.!la, de destaque para votação em sepa-

Usou da palavra pela ordem, para registro rado do art. 5ll da redação para o segundo turno de
de voto, o Sr. Deputado ROBSON TUMA. 37409 discussão da Proposta de Emenda à Constituição

Usou da palavra pela ordem, para registro n.!l173-E, de 1995. 37417
de voto, o Sr. Deputado MESSIAS GOlS. 37409 Usou da palavra pela ordem, para registro

Usou da palavra para orientação da res- de voto, o Sr. Deputado PAULO L1MA.................. 37418
pectiva bancada oSr. Deputado ARLINDO VARGAS. 37409 Usou da palavra para orientação da res-

ODACIR KLEIN (Pela ordem) - Realização, p~tiva bancada o Sr. Deputado MARCELO
na próxima quinta-feira, pela manhã, de reunião da DEDA. 37418
Subcomissão n.2 7 da Comissão de Orçamento...... 37409 Usou da palavra o Sr. Deputado MOREIRA

Usaram da palavra para orientação das FRANCO, Relator da matéria................................ 37419
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL- Usaram da palavra para orientação das res-
MO LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARCELO pectivas bancadas os Srs. Deputados SERGIO
DÉDA, DUILlO PISANESCHI, ARNALDO MA- AROUCA, LUIZ BUAIZ, ALEXANDRE CARDOSO. 37419
DEIRA, ODELMO LEÃO, WAGNER ROSSI, INO- Usou da palavra pela ordem o Sr.
CÊNCIO OLIVEIRA, WAGNER ROSSI, ODELMO Deputado MOREIRA FRANCO, Relator da
LEÃO, ARNALDO MADEIRA.................................. 37409 matéria................................................................. 37420

Usou da palavra pela ordem, para retifteação Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
de voto, o Sr. Deputado ERALDO TRINDADE. ....... 37410 ALEXANDRE CARDOSO....................................... 37420

Usou da palavra para-orientação da respecti- Usou da palavra para orientação da res-
va bancada o Sr. Deputado DUILlO PISANESCHI.. 37410 pectiva bancada o Sr. Deputado ARLINDO

Usou da palavra pela ordem, para registro de VARGAS. 37420
voto, o Sr. Deputado ALEXANDRE CERANTO....... 37410 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- MARCELO DÉDA................................................... 37421
do SARNEY FILHO. 37410 Usaram da palavra para orientação das

Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO
respectivas bancadas'os Srs. Deputados SIMA- LEAO, AGNELO QUEIROZ, GEDDEL VIEIRA
RA ELLERY ODELMO LEÃO ROMMEL FEIJÓ LIMA, AÉCIO NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
INOCÊNCIO' OLIVEIRA, JOANA DARC, ROM~ LUIS EDUARDO, ODELMO LEÃO. 37421
MEL FEIJÓ, PEDRO VALADARES, WAGNER Usou da palavra pela ordem, para re-
ROSSI, ROMMEL FEIJÓ, DUILlO PISANESCHI, gistro de voto, o Sr. Deputado ROBERTO
JOANA DARC, ROMMEL FEIJÓ, SIMARA ELLE- PESSOA............................................................... 37422
RY, JOANA DARC, ROMMEL FEIJÓ, SIMARA Usaram da palavra para orientação das
ELLERY, ROMMEL FEIJÓ.................................... 37410 respectivas bancadas os Srs. Deputados INO-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado CÊNCIO OLIVEIRA, MARIA ELVIRA, ODELMO
INOCÊNCIO OLIVEIRA. 37411 LEÃO, MARCELO DÉDA, ODELMO LEÃO,

Usaram da palavra para orientação das INOCÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO LEÃO,
respectivas bancadas os Srs. Deputados SIMA- MARCELO DÉDA, ROMMEL FEIJÓ................... 37422
RA ELLERY, ROMMEL FEIJÓ, AÉCIO NEVES, Usou da palavra pela ordem, para re-
GILNEY VIANA, ODELMO LEÃO. 37411 gistro de voto, o Sr. Deputado GONZAGA

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- PATRIOTA............................................................ 37423
mento da votação. 37411 Usaram da palavra para orientação das res-

Usaram da palavra pela ordem os Srs. ~as bancadas os Srs. Deputados ODELMO
Deputados SIMARA ELLERY, INOCÊNCIO LEAO, ROMMEL FEIJÓ. 37423
OLIVEIRA. 37411 Usou da palavra pela ordem, para registro

Usaram da palavra pela ordem, para regis- de voto, o Sr. Deputado ENIO BACCI................... 37423
tro de voto, os Srs. Deputados EXPEDITO JÚ- ·Usou-da palavra pela ordem; para' registro
NIOR, JOSÉ ANíBAL, RAIMUNDO SANTOS, de voto, o Sr. Deputado NEIVA MOREIRA........... 37423
ROBERTO BRANT, MÁRIO MARTINS. 37412 Usaram da palavra para orientação das

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação respectivas bancadas os Srs. Deputados
do requerimento. 37412 ODELMO LEÃO, ROMMEL FEIJÓ, ODELMO

Usou da palavra pela ordem, para regis- LEÃO..................................................................... 37423
tro de voto, o Sr. Deputado VICENTE Usou da palavra pela ordem, para registro
CASCIONE. 37417 de voto, o Sr. Deputado MESSIAS GOlS. 37423
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Usaram da palavra para orientação das Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO respectivas bancadas os Srs. Deputados ROM-
LEÃO, ROMMEL FEIJÓ, DUILlO PISANESCHI, MEL FEIJÓ, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO
ODELMO LEÃO. 37424 LEÃO, AÉCIO NEVES, MARCELO DÉDA, INO-

Usaram da palavra pela ordem, para regis- CÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO LEÃO, ROMMEL
tro de voto, os Srs. Deputados HUMBERTO FEIJÓ, WAGNER ROSSI...................................... 37426
COSTA, ROBSON TUMA. 37424 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

Usaram da palavra para orientação das do JOSÉ ANíBAL................................................. 37427
respectivas bancadas os Srs. Deputados INO- Usaram da palavra para orientação das
CÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO LEÃO, ROMMEL respectivas bancadas os Srs. Deputados ROM-
FEIJÓ, LUIS EDUARDO, WAGNER ROSSI, AR- MEL FEIJÓ, INOCÊNCIO OLIVEIRA. 37427
LINDO VARGAS, ROMMEL FEIJÓ. 37424 PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-

Usou da palavra pela ordem, para registro mento da votação. 37428
de voto, o Sr. Deputado ALBERTO GOLDMAN... 37424 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

Usaram da palavra para orientação das do JOSÉ ANíBAL................................................. 37428
respectivas bancadas os Srs. Deputados WAGNER PRESIDENTE (Michel Temer) - Manuten-
ROSSI, ROMMEL FEIJÓ, LUIS EDUARDO, ção da redação do art. 5!!. 37428
MARCELO DÉDA. 37424 VI- Encerramento

Usou da palavra pela ordem, para registro 3 - DIVERSOS
de voto, o Sr. Deputado GONZAGA MOTA. 37425 a) Associação Interpar1amentar de Turismo-

Usaram da palavra para orientação das Atas da 16! e 1]! Reunião Ordinária da Comissão
respectivas bancadas os Srs. Deputados INO- Executiva do Grupo Brasileiro da Associação In-
CÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO LEÃO, ARLINDO terparlamentar de Turismo, realizadas em 24 de
VARGAS, WAGNER ROSSI, ODELMO LEÃO, setembro de 1997; e Termos de Reuniões dos
ROMMEL FEIJÓ, MARCELO DÉDA, INOCÊN- dias 27-8-97 e 29-10-97. 37435
clq OLIVEIRA, AÉCIO NEVES, ODELMO COMISSÕES
LEÃO, MARCONI PERILLO.................................. 37425 4 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

Usou da palavra pela ordem, para registro a) Comissão de Ciência e Tecnologia e In-
de voto, o Sr. Deputado ANTÔNIO JORGE. 37425 formática, n.!! 29, em 19-11-97. 37436

AÉCIO NEVES (Pela ordem) - Privatização b) Comissão de Rnanças e Tributação, n.!!
da Empresa de Energia Elétrica do Mato Grosso 57, em 19-11-97. 37436
do Sul S.A. - ENERSUL........................................ 37425 c) Comissão de Minas e Energia, n.!! 13,

Usou da palavra para orientação da respecti- em 19-11-97. 37437
va bancada o Sr. Deputado JOSÉ GENOíNO......... 37426 d) Comissão de Viação e Transporte, n.!!

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- 20, em 25-9-97; n.!! 21, em 13-10-97; n.!! 22, em
do LUIZ CARLOS HAULY. 37426 16-10-97 e n.!! 23, em 30-10-97. 37437

Usou da palavra pela ordem, para registro de 5 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
voto, o Sr. Deputado ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO. 37426 a) Comissão de Viação e Transportes, n.!!

Usou da palavra para orientação da respecti- 09, em 23-10-97. 37438
va bancada o Sr. Deputado LUIS EDUARDO. 37426 6 - MESA

Usou da palavra pela ordem os Sr. Deputado 7 - LíDERES E VICE-LíDERES
ODELMO LEÃO. 37426 8 - COMISSÕES

Ata da 211 ª Sessão, em 19 de novembro de 1997
Presidência dos Srs: Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente; Philemon Rodrigues,

Arlindo Vargas, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

1- ABERTURA DA SESSÃO
(Às 14 horas)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 
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.
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11 - LEITURA DA ATA
O SR. CLÁUDIO CHAVES, servindo como 2º

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

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

O SR. UBIRATAN AGUIAR, 1º Secretário, pro
cede à leitura do seguinte

11I - EXPEDIENTE

OFíCIOS

Do Sr. Senador Ronaldo Cunha lima,
Primeiro Secretário do Senado Federal, nos
seguintes termos:

Ofício n.2 1.281 (SF)

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n.º 83, de 1995, constante dos au
tógrafos em anexo, que "dispõe sobre o enquadra
mento dos juízes classistas temporários, como segu
rados, no Regime Geral da Previdência Social".

Senado Federal, 18 de novembro de 1997. 
Senador Ronaldo Cunha Lima, Primeiro Secretário.

PROJETO DE LEI N.!! 3.889197

Dispõe sobre o enquadramento dos
juízes classistas temporários, como se
gurados, no Regime Geral da Previdência
Social.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os juízes classistas temporários do Po

der Judiciário da União são segurados obrigatórios
da Previdência Social, equiparados aos trabalhado
res autônomos, aplicando-se-Ihes os dispositivos
concernentes das leis n.gS 8.212 e 8.213, ambas de
24 de julho de 1991.

Parágrafo único. Aos suplentes de juízes clas
sistas temporários é assegurada a possibilidade de
filiação, na qualidade de segurado facultativo, ao Re
gime Geral de Previdência Social.

Art. 22 O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de sessenta dias a partir da data de sua
publicação.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrá
rio, especialmente a Lei n.º 6.903, de 30 de abril de
1981.

Senado Federal, 18 de novembro de 1997. 
Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal.

SINOPSE

IDENTIFICAÇÃO
Número na origem: PLS 00083 1995 Projeto de

Lei (SF)

Órgão de origem: Senado Federal 23-3-1995
Senado: PLS 00083 1995

Autor: Senador Fernando Bezerra PMDB-RN
Ementa dispõe sobre o enquadramento dos juízes
classistas temporários, como segurados, no Regime
Geral da Previdência Social.
Despacho inicial

(SF) Comissão de Assuntos Sociais (CAS)
Última ação

RMCD Remetido a Câmara dos Deputados
14-11-1997 (SF) Subsecretaria do Expediente

(SF) (SSEXP)
1140 Recebido neste órgão, em 14 de novem

bro de 1997
Encaminhado a:

(SF) Subsecretaria do Expediente (SF)
(SSEXP) em 14-11-1997
Tramitação

23-3-1995 (SF) Plenário (PLEN)
Leitura
23-3-1995 (SF) Mesa Diretora
Despacho a CAS (Decisão Terminativa), onde

poderá receber emendas pelo prazo de 5 (cinco)
dias úteis.

DCN2 24-3 pág. 3920.
4-4-1995 (SF) Comissão de Assuntos Sociais

(CAS)
Encerramento prazo sem apresentação de

Emendas.
19-4-1995 (SF) Comissão de Assuntos Sociais

(CAS)
Relator Seno Waldeck Ornelas.
7-2-1996 (SF) Comissão de Assuntos Sociais

(CAS)

Devolvido pelo Relator, com minuta de parecer
favorável, estando a matéria em condições de ser in
cluída na pauta de Reunião da Comissão.

21-11-1996 (SF) Comissão de Assuntos So
ciais (CAS)

Encaminhado ao SCP com destino a SSCLS,
atendendo a requerimento de inclusão em Ordem do
Dia (art. 172, inciso I do Regimento Interno).
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22-11-1996 (SF) Serviço Comissões Perma
nentes (SF) (SCP)

Encaminhado a SSCLS, nos termos do art.
172, inciso I do Regimento Interno.

28-2-1997 (SF) Subsec. Coord. Legislativa
(SF) (SSCLS)

Anexei, as fls. 28 a 32, minuta de parecer da
CAS, que se encontra junto a contracapa do presen
te processado.

19-3-1997 (SF) Secretaria Geral da Mesa
(SGM)

Encaminhado Of. SF 252, do Presidente do
Senado ao Presidente da CAS, solicitando seja o
projeto submetido ao Plenário da Comissão, uma
vez que a matéria está instruída com relatório.

7-5-1997 (SF) Comissão de Assuntos Sociais
(CAS)

Encaminhado ao Relator Sen. Waldeck Orne
las, para reexame. 831995

11-6-1997 (SF) Comissão de Assuntos Sociais
(CAS)

Devolvido pelo Relator.
22-10-1997 (SF) Comissão de Assuntos So

ciais (CAS)
A Comissão aprova o projeto nos termos do

voto do Relator. Abstem-se de votar a Seno Emília
Fernandes.

28-10-1997 (SF) Comissão de Assuntos So
ciais (CAS)

Encaminhado ao SACP.
28-10-1997 (SF) Serviço de apoio Comissões

Permanentes

Encaminhado à SSCLS.
30-10-1997 (SF) Subsec. Coorde. Legislativa

(SF) (SSCLS)
Recebido neste órgão, em 30 de outubro de

1997.
31-10-1997 (SF) Subsec. Coord. Legislativa

(SF) (SSCLS)
Anexada Legislação Citada no Parecer, confor-

me folha 45.

5-11-1997 (SF) Plenário (Plen)

Leitura Parecer 706 - CASo Favorável.
DSF 6-11 pág. 24008 a 24011.

5-11-1997 (SF) Plenário (Plen)

Comunicação presidencia recebimento do Df.
068, de 1997, do Presidente da CAS, informando a
aprovação do Projeto, sendo aberto o prazo de 5
(cinco) dias úteis para interposição de recurso, por

um décimo da composição da Casa, para que a ma
téria seja apreciada pelo Plenário.

DSF 6-11 pág. 24011.

6-11-1997 (SF) Subsec. Coord. Legislativa
(SF) (SSCLS)

Prazo para interposição de recurso: 7 a 13-11-97.

14-11-1997 (SF) Plenário (Plen)

Comunicação Presidência término prazo em
interposição de reCurso, previsto no art. 91, § 3º, do
Regimento Interno.

14,.11-1997 (SF) Mesa Diretora

Despacho a Câmara dos Deputados

DSF 15-11-pág.

14-11-1997 (SF) Subsec. Coord. Legislativa
(SF) (SSCLS)

Juntado texto final da CAS, depois de procedi
da a conferência, folha 48.

14-11-1997 À Câmara dos Deputados com o
OF/SF n.!! 1.281/97.

OFíCIO N.º 1.282(SF)

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n.!! 154, de 1996, constante dos
autógrafos em anexo, que "dispõe sobre a aplicação
de penalidades aos responsáveis e às instituições
de saúde e de proteção social, públicas e privadas,
bem como àquelas conveniadas com o Sistema Úni
co de Saúde - SUS·.

Senado Federal, 18 de novembro de 1997. 
Senador Ronaldo Cunha Lima, Primeiro Secretário.

PROJETO DE LEI N.23.888I97

Dispõe sobre a aplicação de penali
dades aos responsáveis e às instituiçõ
es de saúde e de proteção social, públi
cas e privadas, bem como àquelas con
veniadas com o Sistema Único de Saúde
-SUS.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º São puníveis penal, civil e administrati-
.vamente os responsáveis, em hospitais, asilos, cre
ches, orfanatos e similares, públicos ou privados, por
atos, dolosos ou culposos, dos quais resulte lesão fí
sica, psíquica ou moral, desaparecimento ou morte
de paciente, interno ou pessoa sob custódia, a qual
quer título.



Novembro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 37243

RMCD remetido à Câmara dos Deputados
14 11 1997 (SF) Subs~cretaria do Expediente

(SF) (SSEXP)
1140 Recebido neste órgão, em 14 de novem

bro de 1997.

(SF)Expedientedo
Encaminhado a:

(SF) Subsecretaria
(SSEXP) em 14111997

Tramitação:
04 07 1996 (SF) Protocolo Legislativo (SF)

(PLEG)

Este processo contém 17 (dezessete) folhas
numeradas e rubricadas.
04 07 1996 (SF) Plenário (PLEN)

Leitura:
04 07 1996 (SF) Mesa Diretora

Despacho a CCJ, e nos termos do art. 49, a,
do Regimento Interno, a CAS (decisão terminativa),
devendo sua tramitação ter início em 1º de agosto
de 1996.

DSF 05 07 pág. 11532 e 11533.
13 08 1996 (SF) Com. Constituição e Justiça (CCJ)

Encerramento prazo sem apresentação de
emendas.
13 08 1996 (SF) Com. Constituição e Justiça (CCJ)

Relator Seno Lúcio Alcântara
10101996 (SF) Com. Constituição e Justiça (CCJ)

Devolvida pelo Relator, estando a matéria em
condições de ser incluída na pauta de reunião da
Comissão.
10121996 (SF) Com. Constituição e Justiça (CCJ)

Anexado ao processado parecer da Comissão,
concluindo pela aprovação da matéria, nos termos
do Substitutivo h.º 1-CCJ. (Fls. 18 a 28).
16 12 1996 (SF) Serviço Comissões Permanentes
(SF) (SCP)

Encaminhado a CAS, com competência termi
nativa.
09 06 1997 (SF) Comissão de Assuntos Sociais
(CAS)

Relator Seno José Alves.
28 08 1997 (SF) Comissão de Assuntos Sociais
(CAS)

Devolvido pelo Relator Seno José Alves, com
minuta de parecer pela aprovação do projeto nos ter
mos do Substitutivo aprovado pela CCJ.
22 10 1997 (SF) Comissão de Assuntos Sociais
(CAS)

A Comissão aprova o Substitutivo apresentado
pelo Relator da matéria na CCJ, ratificando desta

Identificação:
Número na origem PLS 00154 1996 Projeto de

Lei (SF)
Órgão de origem: Senado Federal 04-07 1996
Senado: PLS 00154 1996

Autor: Senador Ney Suassuna PMDB PB

Emenda: Dispõe sobre a aplicação de penalidades
aos responsáveis e as instituições de saúde e de
proteção social, públicas e privada~, bem como
aquelas conveniadas com o Sistema Unico de Saú
de-SUS.

Despacho inicial:
(SF) Com. Constituição e Justiça (CCJ)
(SF) Comissão de Assuntos Sociais (CAS)

Última Ação:

SINOPSE

§ 1º A responsabilidade prevista neste artigo
estende-se àqueles que, podendo evitar os atos nele
descritos, se omitirem.

§ 2º São também puníveis pelos atos descritos
neste artigo qualquer agente ou instituição, público
ou privado, encarregado da fiscalização e inspeção
dos estabelecimentos citados.

Art. 2º A responsabilização administrativa por
atos descritos no artigo anterior implicará a perda de
cargo, emprego ou função pública, com inabilitação
para a eles voltar por:

I - dois a seis anos, nos casos de lesão;
11 - dez anos, no caso de desaparecimento ou

morte.
Parágrafo único. A responsabilização adminis

trativa se fará sem prejuízo das ações civis e penais
cabíveis.

Art. 3º As instituições de saúde privadas, con
veniadas ou não com o Sistema Único de Saúde 
SUS, bem como as instituições de proteção à infân
cia, à adolescência e à velhice e similares, onde se
verificarem os fatos previstos no art. 1º desta Lei, se
rão declarados inidôneas para contratar ou manter
convênio com aquele Sistema e ficarão impedidas
de receber dotação, subvenção ou empréstimo à
conta de recursos públicos por dez anos, a contar de
cada ocorrência.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 18 de novembro de 1997. 

Senador Antônio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal.
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Defiro.
Em 19-11-97

Defiro.
Em. 19-11-97
Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente

no exercício da Presidência.

Defiro.
Em. 19-11-97
Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente

no exercício da Presidência.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Nelson Harter passa a participar, na condição de
Suplente, da Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração.

Deputado Geddel Vieira Lima - Líder do Blo
co PMDB/PSD/PRONA

Brasília, 15 de outubro de -1997

Brasília, 14 de novembro de 1997

Brasília, 14 de novembro de 1997

OF/GABII/Nº 1.125

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Nelson Harter passa a integrar, na condição de Su
plente, a Comissão Parlamentar Conjunta do Merco
sul, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração.

Deputado Geddel Vieira Lima - Líder do Blo
co PMDB/PSB/PRONA.

OF/GAB/I/Nº 1124

Senhor Presidente,

.Comunico a Vossa Excelência que o Deputa
do Cleonâncio Fonseca passa a participar, na qua
lidade de Titular, da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, e, na qualidade de Suplente,
da Comissão de Agricultura e Política Rural, em va
gas existentes.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração.

Deputado Geddel Vieira Lima - Líder do Blo
co PMDB/PSD/PRONA

Do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder
do Bloco Parlamentar (PMDB/PSD/PRONA), nos
seguintes termos:

forma o Substitutivo da CCJ, que fica aprovado em OF/GAB/I/Nº 997
turno único na CASo
29 10 1997 (SF) Comissão de Assuntos Sociais
(CAS)

O projeto retoma a pauta nos termos do art.
282 do Regimento Interno para subcomissão a turno
suplementar. Não sendo oferecidas emendas, o
Substitutivo foi definitivamente adotada na CASo

03 11 1997 (SF) Comissão de Assuntos So
ciais (CAS)

Encaminhado ao SACP.
03 11 1997 (SF) Serviço de Apoio Comissões

Permanentes
Encaminhado a SSCLS.
05 11 1997 (SF) Plenário (PLEN)
Leitura Pareceres 704-CCJ, favorável, nos ter

mos do Substitutivo que oferece e 705-CAS, favorá
vel, nos termos do Substitutivo da CCJ, relatores
Seno Lúcio Alcântara e José Alves.

DSF 06 11 pág. 24002 a 24008.
05 11 1997 (SF) Plenário (PLEN)
Comunicação Presidência recebimento do

OF. 071, DE 1997, DO Presidente da CAS, infor
mando a aprovação da matéria, em turno suple
mentar, sendo aberto o prazo de 5 (cinco) dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo
da composição da casa, para que o projeto seja
apreciado pelo Plenário.

DSF 06 11 pág. 24011.
06 11 1997 (SF) Subsec. Coord. Legislativa

(SF) (SSCLS)
Prazo para interposição de recurso: 07 a 1311 97.

14 11 1997 (SF) Plenário (PLEN)

Comunicação Presidência término prazo sem
interposição de recurso, previsto no art. 91, parágra
fo terceiro, do Regimento Interno.

14 11 1997 (SF) Mesa Diretora

Despacho à Câmara dos Deputados.

DSF 15 11 pág.

14 11 1997 (SF) Subsec. Coord. Legislativa
(SF) (SSCLS)

Juntado o texto final da CAS, depois de proce
dida a conferência, folhas 42 e 43.

14 11 1997 à Câmara dos Deputados com o
Of./N.º 1.282/97.
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Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente
no exercício da Presidência.

OF/GAB/I/Nº 1.133

Brasília, 18 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Rubens Cosac deixa de participar, na qualidade de
Titular, da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle e passa a participar, na mesma condição,
da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, em vaga existente.

Por oportuno, renova a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração.

Deputado Geddel Vieira Lima - Líder do Blo-
co PMDB/PSD/PRONA

Defiro.
Em 19-11-97
Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente

no exercício da Presidência.
Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Líder do

PPB, nos seguintes termos:

Ofício nº 787/97

Brasília, 10 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido progressista Brasileiro - PPB, o Deputa
do Jurandyr Paixão como títular em substituição ao
Deputado Pauderney Avelino, para integrar a Comis
são Especial destinada a "apreciar a Proposta de
Emenda à Constituição nº 175-A, de 1995, que "alte
ra o Capítulo do Sistema Tributário Nacional".

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão - Lí
der do PPB.

Do Sr. Deputado Henrique Eduardo Alves,
Presidente da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, nos seguintes termos:

OF. Nº 485-P/97 - CCRJ

Brasília, 11 de novembro de 1997

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto
Legislativo nºs 449, 466, 483, 484, 485, 486, 487,
488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497,
498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507,
508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517,
518, 519, de 1997, apreciados por este Órgão Técni
co em 05 de novembro do corrente ano.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração.

Deputado Henrique Eduardo Alves, Presidente.

Do Sr. Deputado Osvaldo Biolchi, Presiden
te da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, nos seguintes termos:

Ofício nº 507/97

Brasília, 12 de novembro de 1997.

Senhor Presidente
Nos termos do Art. 106, do Regimento Interno,

requeiro a V. Exª a constituição dos Projetos de Leis
nºs 46/95 - do - Sr. Theodorico Ferraço, que dispõe
sobre a concessão de benefício pecuniário temporá
rio ao trabalhador que perceba numeração mensal
inferior a cento e trinta e cinco reais" e dá outras
providências", 48/95 - do Sr. Luciano Zica, que "dis
põe sobre equipamentos de segurança para edifica
ções destinadas a estabelecimento bancários, e dá
outras providências", por terem sido extraviados.

Atenciosamente. - Deputado Osvaldo Biochi,
Presidente.

Defiro.

Em 18-11-97.

Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente no exercí
cio da Presidência.

Do Sr. Deputado Inácio Arruda, nos seguin
testermos:

Ofício n.º 044

Sr. Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a retirada de

tramitação do requerimento de informações de n.º
2.912/97, de minha autoria.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1997. 
Deputado Inácio Arruda (PCdoB - CE)

Defiro.

Em 19-11-97

Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente no exercí
cio da Presidência.

Do Sr. José Everaldo Oliveira, nos seguin
tes termos:

Aracaju, 19 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Tendo assumido o cargo de Prefeito Municipal

de Poço Verde-SE, eleito que fui na última eleição
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municipal, venho apresentar a Vossa Excelência, a
minha renúncia à 1ª Suplência do Cargo de Deputa
do Federal pelo Partido da Frente Liberal - PFL.

Ao agradecer a atenção dada ao presente, en
vio protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente.- José Everaldo de Oliveira.
Recebo nos termos do parágrafo 12 do art.

241 do RICO. Convoque-se o suplente seguinte.

Em 19-11-97, Michel Temer. - Presi
dente.

Do Sr. Deputado Antônio Joaquim, nos se
guintes termos:

Brasília, 19 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Tenho a honra e o dever de comunicar a Vossa

Excelência que, nesta data, formalizei minha filiação
ao Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB.

Atenciosamente, - Deputado Antônio Joaquim.
De acordo. - Deputado Aécio Neves, Líder do

PSDB.

Defiro.

Em 19-11-97. - Michel Temer, Presi
dente.
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CERTIDÃO

ANGELA RODRIGUES MACHADO,
Escrtvft da 98 Zona Eleitoral em Barra
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Brasília, 19 de novembro de 1997

Brasília, 18 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito assumir o mandato de De
putado Federal, na qualidade de suplente, pelo Esta
do de Sergipe.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Manoel Messias
Gois, PFUSE.

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

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, dirijo-me

a Vossa Excelência para comunicar a minha decisão
de renunciar à vaga de membro Titular da Comissão
de Agricultura e Política Rural, pertencente ao Partido
Progressista Brasileiro - PPB, que ocupo atualmente.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
protestos de distinta consideração. - Deputado
Cleonâncio Fonseca, PMDB - SE

Defiro.

Em 19-11-97. - Heráclito Fortes, 1º
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Do Sr. Deputado Messias Gois, nos seguin
tes termos:

Tem a palavra a Srl& Dalila Figueiredo.
A SRA. DALILA FIGUEIREDO (PSDB-SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ontem, dia 18 de novembro
de 1997, foi realizada audiência pública, por mim re
querida junto à Comissão de Seguridade Social e
Família, sobre as denúncias de irregularidades que
estariam ocorrendo nos sorteios promovidos pelos
cana:s de televisão. Tais fatos foram publicados na
edição do dia 08 de setembro do corrente na Folha
de S.Paulo, sob o título "Filantrópicas é fachada
para sorteios de TVs".

À audiência compareceram os representantes
das TVs - Recu.J, SBT, CNT -, das administradoras
dos sorteios - ABBA Telecomunicações e Consórcio
TeleTV - e das entidades filantrópicas - Santa Casa
de Misericórdia de Cachoeira Paulista e AMA - As
sociação de Amigos do Autista, de São Paulo -, além
de vários Parlamentares.
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Do Sr. Deputado Cleonâncio Fonseca, nos A reportagem demonstra que, a pretexto de ar-o
seguintes termos: recadar dinheiro para entidades filantrópicas, mon

tou-se no País um esquema milionário de sorteios
pelà. TV que já movimentou 119,6 milhões de reais
em 1997, sendo que as entidades filantrópicas são
as que menos ganham nessa nova indústria do jogo,
que envolve as grandes redes de televisão.

Faço este registro, Sr. Presidente, a partir de
informações ontem levantadas na audiência pública
de que essas entidades filantrópicas não receberam
sequer 5% do montante arrecadado.

A Federação Nacional dos Empresários Lotéri
cos - FENAL, que diz representar 6 mil pontos de
venda de loteria no País, já entrou com ação judicial
contra as TVs Globo, SBT, Record, CNT e Manche
te, pedindo a suspensão dos sorteios pela TV autori
zados pelo Ministério da Justiça até que uma legisla
ção seja elaborada, a partir de uma experiência de
nove meses, quando houve uma série de ilegalida
des praticadas pelas administradoras desses sor
teios, as quais se dizem provedoras.

Alegam os representantes da FENAL que es
ses sorteios fazem concorrência desleal às casas 10
téricas e criticam a atuação do Ministério, que, se
gundo eles, tomou o jogo disponível para crianças,
na medida em que as apostas são feitas por telefo
ne.

Sr. Presidente, nessa audiência pública, o
Coordenador Administrativo da Santa Casa de Mise
ricórdia de Cachoeira Paulista, em São Paulo, Sr.
Carlos José Lopes Nunes, denunciou que em junho
foram sorteados três carros - um Audi, um Merce
des e um BMW - para arrecadar fundos para a enti
dade. Porém, depois do sorteio, a organizadora, a
Empresa Sato Comunicações, informou que não ob
tivera nenhum lucro, mas que iria fazer uma doação
à entidade. Entretanto, até a presente data nenhum
recurso foi enviado à entidade.

Na oportunidade da audiência pública, o pró
prio representante da TV Record reconheceu ser a
Sato Comunicações uma entidade fantasma, que
não deve ter sequer personalidade jurídica.

E mais, Sr. Presidente, a representante da
AMA - Associação de Amigos do Autista, de São
Paulo, confirmou a notícia veiculada na Folha de
S.Pau/o de que foi surpreendida com a notícia de
que a Rede Record sortearia 176,4 mil reais em prê
mios para ajudar a entidade em um de seus progra
mas de maior audiência. A planilha de custos apre
sentada pela ABBA Telecomunicações, que administra
os sorteios da Record, demonstra uma receita bruta de
R$950.223,OO em ligações, mas que R$940.182,52 fo-
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ram consumidos com despesas do próprio sorteio. aliada, pois a renúncia fiscal que a União lhe proporcio-
Sobraram, então, apenas R$10.04O,48 para os alpis- na retoma sob a fonna de arrecadação de tributos, gera-
tas. A representante ainda tentou negociar o valor ção de empregos e produção de bens de alcance social.
para pelo menos R$30.000,OO, o que foi negado Aproveito o tempo que me resta nesta tribuna
pela organizadora do sorteio. para homenagear um dos símbolos da Pátria: nossa

Sr. Presidente, os Deputados que participaram bandeira. Toda nação independente que faz valer
da audiência pública foram unânimes em afirmar que sua soberania caracteriza-se por território, povo e
o Ministro da Justiça deveria revogar a Portaria nº governo e tem seus símbolos: o escudo, o hino, a
413, que regulamenta os sorteios nas TVs através moeda e a bandeira. O Brasil está entre essas nações.
do serviço 0900, alegando que, na realidade, trata- Hoje, 19 de novembro, Dia da Bandeira, quero
se de um cassino doméstico. A situação é ainda prestar minha homenagem ao lábaro estrelado da
mais grave em virtude de muitos pais, por estarem nossa Pátria, que identifica o País nas aeronaves e
trabalhando, não conseguirem manter vigilância so- nas embarcações por todas as partes do mundo. De
bre seus filhos, que muitas vezes ficam por conta da forma genuflexa e respeitosa, saúdo o -lindo pendão
"babá-televisão". Isso aumenta sobremaneira a con- da esperança, o símbolo augusto da paz·.
ta telefônica no final do mês em virtude das ligações Esse símbolo muito nos honra, pois o verde rep-
para o 0900. E muitas famílias não têm condições de resenta nossas matas, o amarelo, nossas riquezas, e
pagar essas despesas. o azul, o céu estrelado que vemos em todos os qua-

Sugerimos, então, seja suspensa a referida drantes desla ri::a e próspera Nação. Porcerto, em breve eg.

portaria até que a comissão de estudos, nomeada tará o Brasil entre os países mais cIeserM:lIviOOs do murdo.
pelo Ministério da Justiça no dia 12 de novembro do Por isso, Bandeira do Brasil, saúdo-te no teu dia
corrente ano e incumbida de proceder à revisão da maior, com o meu ósculo de respeito e a expressão do
Portaria nº 413 no prazo de trinta dias, apresente re- meu amor por ti.
latório contendo diagnóstico da situação, bem como O SR. ROBERTO VALADÃO (Bloco/PsMDB-
o conjunto de propostas que permita implantar medi- ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
das racionalizadoras na área de autorização e fisca- Sras. e Srs. Deputados, em todo este mandato cha-
lização de sorteios eletrônicos realizados pelas re- mamos a atenção para a situação do Estado do Es-
des de televisão, evitando essa ilegalidade e a utili- pírito Santo. O conjunto da bancada federal procu-
zação de inúmeras entidades apenas como fachada. rou, é bem verdade, auxiliar o Governo junto à

Segundo a Folha de S.Paulo de hoje, o Minis- União, obtendo recursos que se destinaram à réOr-
tro da Justiça, lris Rezende, já considera a possibili- ganização da sua dívida e a pagamentos de compro-
dade de proibir o uso dos telefones 0900. missos atrasados. Ao todo, mais de 500 milhões de

Somente assim poderemos resolver um proble- reais. De minha parte, julguei sempre tratar-se
ma de grande interesse público, impedindo que de Governo sério, embora tímido nas suas ações
maus cidadãos se aproveitem da miséria alheia para administrativas e polític~s.

se enriquecer ilicitamente. O Espírito Santo ultimamente, entretanto, vem
Era o que tinha a dizer. assistindo a espetáculo surpreendente. Há dias, seu
O SR. CLÁUDIO CHAVES (PFL-AM. Sem re- Governador, mesmo diante de todas as dificuldades

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- - amplamente conhecidas, aliás -, saiu em vilegiatu-
putados, medida provisória recém-editada pelo Go- ra pela Europa, durante quinze dias, sem sequer jus-
vemo Federal traz em seu bojo restrições à Zona tificar-se. Seu ilustre e muito prestigiado Secretário
Franca de Manaus. da Fazenda da mesma forma ausentou-se durante

Nós, como Parlamentar daquela região, da vinte dias no mesmo período.
Amazônia Ocidental, ficamos bastante apreensivos e Deixaram para trás um pobre e deprimido Esta-
temerosos e, desta tribuna, apelamos ao Sr. Ministro do, com todos seus compromissos por saldar, de-
da Fazenda, Pedro Malan, para que aquiesça às so- vendo aos servidores mais de dois meses e a al-
licitações do Governador Amazonino Mendes e da guns, os chamados contratos para serviços específi-
sua equipe econômica, com vistas a encontrar uma cos, mais de seis meses, deixando fornecedores em
solução racional para o País e para aquela região. fila indiana no rumo do pagamento que não sai,

É inadmissível que alguns setores da econo- obviamente, e a Polícia morrendo de inanição.
mia ainda considerem a Zona Franca de Manaus Além disso, deixaram hospitais sem atendi-
um peso para a União. Pelo contrário, ela é uma menta por falta de pagamento de pessoal e de forne-
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cedorés. Houve greves, greves e mais greves, prejudican- Contas está impedido judicialmente de realizar ins-
do a educação, asaúde, a máquina administrativa, enfim. peção, porque o Presidente do banco, Reinaldo Zan-

E ainda agora, para agravamento dessa crise, dómênico, alegando ·sigilo bancário", entrou na Jus-
espoca sinal evidente de que está ele, o Espírito tiça para impedir que seus auditores a realizassem e
Santo, envolto em uma bem engendrada onda de obteve uma liminar do Desembargador Sérgio Bizoto.
desmando e corrupção, a ponto de a imprensa local O desvio da COHAB vai entrar em sindicância, segun-
estar estampando, quase todos os dias, manchetes do informa o Secretário da área, Femando Setarello.
sobre casos e mais casos que colocam o Governo Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
sob suspeita. chamamos a atenção para o Espírito Santo, que não

Um desses casos, que se vê na matéria de consegue sequer deter um processo de deterioração
capa do jornal A Gazeta de domingo último, dá con- que certamente o arruinará em pouco tempo.
ta de golpe no banco do Estado, o Banestes, de 5 Anuncio, por derradeiro, que estou enviando por
milhões de reais. Um empresário de nome Álvaro ofício ao Banco Central este pronunciamento, pedindo
Malimpensa Filho, que "responde a vários processos providências no caso que lhe compete fiscalizar.
em São Paulo, inclusive por estelionato·, aliado a um O SR. BENEDITO GUIMARÃES (PPB-PA.
amigo e muito conhecido lobista local, obteve junto Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
ao Banestes primeiro um empréstimo de 1,5 milhão e Srs Deputados, há cinco décadas a cidade de San-
de reais, que quitou em menos de sessenta dias. tarém, que sempre foi a mais importante do oeste do
Logo depois, no dia 16 de novembro de 1995, obteve Pará ou Médio Amazonas paraense, possuía apenas
aval do banestes junto a um banco inglês no valor de 5 um colégio particular, recém-formado, onde os jovens
milhões de reais. Não cumpriu o prazo estipulado de de sexo masculino e filhos de pais abastados recebiam
360 dias, tendo agora o Banestes que cumprir o aval. o tradicional ensino ginasial. As raras escolas públicas

Segundo a matéria do jornal A Gazeta, o em- ofereciam apenas o curso primário.
presário conseguiu com facilidade esse aval, ofere- Esse fato causava grandes dificuldades às pe-
cendo como garantia imóveis superavaliados. Um quenas empresas comerciais organizadas que sur-
deles, o edifício localizado na Avenida Beira Mar, de giam graças à produção da juta e ao que ainda restava
nome Wall Street, de dezesseis salas e quinze va- da extração da borracha e de certos produtos rema-
gas de garagem, arrestado em ação trabalhista mo- nascentes do período extrativista de toda a região.
vida por empregado da firma do empresário Malim- Não havia sequer um estabelecimento de ensi-
pensa Filho. O outro, um terreno de 543 mil metros no que proporcionasse conhecimentos profissionais
quadrados, situado em Carapina, Município de Serra, para auxiliar de escritório e, muito menos, para con-
também objeto de ação na Justiça porque o comprador, tabilista. As escribas contábeis das empresas eram
o empresário Malimpensa Filho, não o pagou. efetuadas por profissionais dos escritórios instalados

O Banestes, então, teve de honrar o aval e na Capital do Estado, causando, como afirmamos,
está agora tentando, por meio de ações judiciais, re- grandes embaraços àquelas que pretendiam manter-
cuperar pelo menos os imóveis, que, entretanto, não se em dia com os preceitos e obrigações impostas
cobrem o valor do aval e dificilmente passarão a fazer pelo Fisco e repartições públicas encarregadas de
parte do seu patrimônio. fazer essas exigências.

Outro caso, dos mais recentes, também noti- Felizmente, para gáudio não só dos santare-
ciado pelo jornal A Gazeta, revela desvio de recursos nos, surgiu a idéia que, posta em prática, modificou
da COHAB-ES, a companhia habitacional. O assessor o caótico estado de ensino profissionalizante em
especial do Governo e ex-Presidente da empresa, toda a· região. A Associação Comercial, desenvol-
João Batista Canholato, admitiu ter havido desvio de vendo importante trabalho junto às autoridades, con-
recursos, encontrados posteriormente na conta ban- seguiu que o Deputado Sílvio Meira e o Governador
cária de sua própria ex-esposa. Ele declarou que Moura Carvalho, por meio da Lei nº 25, de 19 de no-
cheques e recibos resultantes de acordos feitos com vembro de 1947, criassem a Escola Técnica de
mutuários inadimplentes desapareceram de sua pas- Comércio do Baixo Amazonas.
ta, mas não soube explicar como foram parar em po- No decorrer dos cinqüenta anos de sua exis-
der de sua ex-esposa. tência, o educandário recebeu quatro denominações

No caso do Banestes, para a apuração que é diferentes: Escola Técnica de Comércio do Baixo
devida, a Assembléia Legislativa não conseguiu ain· Amazonas, de 1947 a 1958, com Curso Livre; Esco-
da número para a competente CPI. O Tribunal de la Comercial do Baixo Amazonas, de 1958 a 1961,
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com Curso Ginásio Comercial; Colégio Comercial do
Baixo Amazonas Rodrigues dos Santos, de 1961 a
1965, com Curso Técnico de Contabilidade, e Escola
Estadual de Ensino Médio Rodrigues dos Santos, com
Curso Técnico de Contabilidade até nossos dias.

É de bom alvitre informar que o nome Rodri
gues dos Santos é homenagem ao Cel. Joaquim Ro
drigues dos Santos, doador do imóvel em que, após
sua adaptação, funciona até hoje o estabelecimento,
que já teve os seguintes diretores: Geraldo Castelo
Branco, 1947 a 1948; Sofia Fernandes Imbiriba,
1948 a 1965; Francisco de Assis Gonçalves Pereira,
1965 a 1966; Antonio Santos Pereira, 1966 a 1975;
Nazaré Demétrio Mussi, 1975 a 1983, e João Ber
nardo Mota Santana, 1983 a 1997.

No ensejo do transcurso da festa jubilar daquele
estabelecimento de ensino, não podemos esquecer
que pelos seus bancos passaram e se formaram cida
dãos que hoje têm seus nomes destacados no comér
cio, na indústria, na política e na cultura do Estado do
Pará.

Esse é o motivo pelo qual congratulamo-nos
com a escola, com seus corpos docente e adminis
trativo, com seus alunos e com todos aqueles que
têm seus nomes vinculados à sua história no trans
curso do seu primeiro cinqüentenário.

Parabéns!
Sr. Presidente, solicito à Mesa divulgação des

te pronunciamento no jornal Hoje na Câmara e no
programa A Voz do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - V.
Exa. será atendido.

O SR. ELIAS MURAD (PSDB-MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quando o então Ministro da Saúde, Adib
Jatene, propôs a CPMF - Contribuição Provisória
sobre Movimentação Financeira -, ao participar de
uma audiência pública na Comissão de Seguridade
Social e Família da Câmara dos Deputados, nós o
questionamos se, em vez da CPMF, não seria me
lhor aumentar os impostos sobre o tabaco e as bebi
das alcoólicas em cerca de 50%. Isso provavelmente
daria ao Governo arrecadação anual semelhante
àquela que seria proveniente da CPMF.

O Sr. Ministro respondeu que este havia sido
seu primeiro pensamento, mas que, conversando
com a equipe econômica, havia sido alertado para o
fato de que todas as vezes que se aumentam os im
postos sobre esses produtos, sistematicamente esti
mula-se o contrabando, com a evasão fiscal corres
pondente. Por exemplo - disse ele·, se um maço de
cigarros passa a custar dois reais no Brasil, pode ser

vendido subsidiado por um real para o Paraguai, vol
tando, no contrabando dos sacoleiros, por um real e
cinqüenta centavos.

Aleguei, diante dessa explicação, que o que
estava realmente errado era o contrabando e não o
aumento dos impostos. Portanto, ela se baseava em
uma premissa errônea para seus argumentos, e o
que deveria ser combatido era o contrabando e não,
por causa dele, deixar de aumentar os impostos so
bre o tabaco e o álcool.

Agora, no pacote do Governo, verificamos que
há a proposta de aumento de impostos, inclusive
passando-se a CPMF de 0,20 para 0,25%. Mais
uma vez, torno a insistir que o ideal deveria ser o au
mento da taxação sobre o cigarro e as bebidas al
coólicas, produtos que, comprovadamente, fazem
mal à saúde. Tal iniciativa teria também a grande
vantagem da boa aceitação da população em geral,
acredito que até mesmo dos tabagistas e dos bebe
dores.

O que não se pode aceitar é que uma garrafa
de cachaça possa ser comprada por oitenta centa
vos de real e uma lata de cerveja por setenta ou
pouco mais. O maior fator inibidor do uso de tais pro
dutos, principalmente pelos jovens e adolescentes, é
o preço. Como geralmente eles os usam às escondi
das dos pais, o dinheiro para comprá-los sai de sua
mesada ou do seu salário e para o sujeito que fuma
cerca de dois maços por dia, no fim do mês, terá
gastado um salário mínimo ou mais só com cigarros.

Façamos votos de que a equipe econômica
medite um pouco sobre isso antes de sugerir au
mento de 10% no Imposto de Renda Pessoa Física,
o que irá indiscriminadamente atingir cerca de 8 mi
lhões de contribuintes, contra 30 milhões ou mais
que fumam e bebem.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Sras.

e Srs. Deputados, estando presente em plenário o
Sr. Manoel Messias Gois, 22 suplente da coligação
PPRlPMDB/PFUPSOB, representando o Estado de
Sergipe, em virtude do afastamento do titular, Sr.
Deputado Wilson Cunha, convido S.Exa. a prestar o
compromisso regimental, com o Plenário e as gale
rias de pé.

(Comparece à Mesa o Sr. Manoel Messias
Gois e presta o seguinte compromisso):

"PROMETO MANTER, DEFENDER
E CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO, OBSER
VAR AS LEIS, PROMOVER O BEM-ESTAR
GERAL DO POVO, SUSTENTAR A UNIÃO,
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A INTEGRIDADE E A INDEPENDÊNCIA
DO BRASIL"

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - De
claro empossado o Sr. Deputado Manoel Messias
Gois. (Palmas.)

Desejo a S.Exa., no retorno a esta Casa, o
maior sucesso.

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Com
a palavra o Deputado Padre Roque.

O SR. PADRE ROQUE (Bloco/PT-PR. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, também desejo ao nobre Deputado que
acaba de tomar posse um eficaz mandato.

Sr. Presidente, neste instante quero fazer um
relato, ainda que rápido e sucinto, sobre o que a Co
missão Externa criada pela Presidência desta Casa
para investigar a situação em que se encontram me
ninas brasileiras prostituídas no Paraguai, entre as
quais um altíssimo percentual de menores, constatou
em sua missão naquele país, na semana passada.

Sr. Presidente, o que tivemos de assistir é algo
sumamente desagradável e profundamente lastimá
vel. A primeira coisa foi a pouca responsabilidade do
nosso Cônsul na Ciudad dei Este, no Paraguai, e de
sua equipe de assessores jurídicos.

Quero, desta tribuna, deixar muito clara nossa
indignação - principalmente da nossa ilustre compa
nheira, Deputada Dalila Figueiredo, e dos Deputados
Nilmário Miranda e Dja/ma de Almeida Cesar - pela
pouca receptividade e pelo pouco caso que fizeram
de uma Comissão Especial desta Casa. Haviam sido
eles orientados pelo Itamaraty para que nos dessem
todo o apoio e toda a infra-estrutura logística. Eles
não só não cumpriram isso como, de todas as for
mas, tentaram barrar uma tarefa que nos cabia exe
cutar, dentro das competências que cabem às Co
missões Externas investigativas.

Este Sr. Cônsul e seus assessores jurídicos,
pagos com o dinheiro desta Nação, não só desco
nhecem a brutal realidade na qual se encontram, já
não digo dezenas, nem centenas, mas milhares de
meninas brasileiras, prostituídas e escravizadas no
Paraguai, como ainda não fazem nenhum esforço
para minorar essa situação indigna na qual se en
contram compatriotas nossas.

Sr. Presidente, é fato: a prostituição infantil em
situação subumana não é uma exclusividade do Pa
raguai. Sabemos, por debates havidos ainda neste
final de semana com especialistas no assunto, que
também em nosso País 500 mil crianças estão en
tregues à prostituição. Mas isso, Sr. Presidente, não

faz com que nos calemos diante da brutal e imunda
situação que encontramos naquele país. Não só es
sas meninas vivem em situação subumana como
ainda, depois de aliciadas no Brasil por brasileiros e
contrabandeadas para o Paraguai, são mantidas
quase como escravas, endividadas e impossibilita
das de retornarem.

Sr. Presidente, essa situação é inaceitável e
queremos deixar manifesta nossa indignação não só
diante desse fato, mas principalmente pela omissão
das autoridades brasileiras. É por causa delas que
aqui estamos e é delas que exigimos uma atitude
coerente e adequada a tão trágica situação. Pedi
mos que elas t0mem as atitudes adequadas.

Não se pode, Sr. Presidente, culpar apenas a
Polícia paraguaia, que - sabemos, pois ouvimos inú
meras, infinitas vezes - é corrupta e vive praticamente
do soldo e da extorsão dessas meninas, mas às autori
dades brasileiras caberia defender essas meninas
adolescentes.

Vimos ainda, Sr. Presidente, como é devassá
vel nossa fronteira. Recolhemos uma dessas garo
tas, que manifestou interesse em voltar, e a conduzi
mos por 160 quilômetros através de território para
guaio, entrando no Brasil, e nada nos aconteceu.
Não fomos molestados; não fomos importunados.

Sr. Presidente, nossas fronteiras devem ser mais
bem guarnecidas pela nossa polícia de fronteiras e
pela Polícia Federal. Cuida-se de coisas, procura-se
impedir que se levem para lá e se tragam para cá obje
tos, mas não garotas que vão ser escravas, mantidas
de forma indecente, inadequada e inaceitável.

Sr. Presidente, parabenizo a companheira Dali
la Figueiredo, que foi nossa Coordenadora, e os de
mais Parlamentares que acompanharam essa mis
são. A Câmara exerceu uma função nobre na sema
na passada por intermédio desses representantes e
tornou-se portadora de novas esperanças para este
País e muitos de seus filhos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CORIOLANO SALES (Bloco/PDT-BA.

Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, sem dúvida alguma, é cada vez
mais crescente o desemprego no País. Apesar da
propaganda oficial, a realidade, consubstanciada em
pesquisas, aponta para um quadro dramático: au
mentam os índices de desemprego. Somente em
São Paulo, na região metropolitana, há mais de 1,4
milhão de desempregados, cabendo observar que
essa altíssima percentagem está localizada no maior
centro industrial do Brasil. Em Salvador, na região
metropolitana, os índices são bem mais elevados,
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permanecendo há vários meses próximo de 22% . É
notória a defasagem entre o Plano Real e o empre
go, este cada vez mais escasso. No interior do País,
o êxodo de populações rurais para as cidades mé
dias e grandes, engordando suas periferias já incha
das e sem trabalho, sobretudo para mão-de-obra
desqualificada, constitui uma situação de pesadelo
moral.

Em verdade, há um quadro de quebradeira ge
neralizada na economia, tanto urbana quanto rural,
esgaçada pela política monetária do Governo que
impõe ao povo brasileiro as taxas de juros mais altas
do mundo, constituindo-se numa asfixia devastadora
ao desenvolvimento econômico e social do País.

No Brasil de hoje não é sem razão que cerca
de 80% das pequenas e microempresas falem antes
de completar o primeiro aniversário de criação. Não
conseguem sobreviver em face do elevado custo fi
nanceiro tributário-fiscal, frustrando a política de ge
ração de emprego e de renda, reduzindo o mercado
de trabalho para milhões de trabalhadores. E o mais
grave é que essa política monetária e também o
exacerbado controle do câmbio estão impedindo o
surgimento do auto-emprego, que, modernamente, é
o grande instrumento de promoção do crescimento
econômico e do progresso social.

É fato corrente que as políticas monetárias e
de câmbio estão matando a economia brasileira, em
purrada para a informalidade, para a sonegação fis
cal e para o contrabando. Nem é preciso discorrer
sobre áS efeitos desastrosos dessa política na agro
pecuária brasileira.

As taxas de juros altíssimas a que a empresa
brasileira é obrigada a suportar, seja grande, seja
pequena, praticamente inviabilizam qualquer negó
cio, ainda mais asfixiado pela carga tributária, impos
tos elevadíssimos, cabendo salientar a escorcha do
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras -, que
oneram sobretudo os encargos financeiros das ativi
dades econômicas.

Por outro lado, o controle exagerado do câmbio
certamente arrefeceu a produção interna jogando na
vala comum do desemprego milhões de trabalhado
res, ora pelo aviltamento dos preços de nossos
bens, ora pela impossibilidade de funcionamento de
nossas empresas, incapacitadas pela diferença cam
biai de competir no mercado exterior, ou mesmo in
ternamente, pela pressão de blocos econômicos,
como o MERCOSUL, que em muitos casos disputa
nosso mercado com muito mais vantagens para as
empresas ( bens e produtos ) estrangeiros. O dife
renciai no câmbio de mais de um terço do real em

relação ao dólar norte-americano, pela queda de
competitividade de nossos bens e mercadorias e
produtos, no exterior, além das diferenças crescen
tes na conta corrente, provocou e vem cada vez
mais aprofundando o fosso do desemprego em nosso
País.

Ressalte-se o desastre da política monetária e
cambial na economia rural brasileira. A âncora verde
representa o desestímulo para manter o homem no
campo, onde não há uma política de Governo para
fixá-lo no seu meio, no seu habitat, provocando o êxo
do rural que entorpece as periferias das cidades pela
criminalidade e desemprego crescentes. E isso de
muitos anos, tanto que hoje mais de 80% da popula
ção brasileira residem nas cidades, nas área urbanas.

Além das políticas monetária e de câmbio, que
destroem a economia brasileira, é certo que estamos
diante de um quadro que requer profundas modifica
ções na vida do País. De um lado, por maior que
seja o esforço do Governo, os investimentos na edu
cação são insuficientes para especialização de mão
de-obra qualificada e para impedir a reprodução do
atraso e da ignorância, mantendo níveis elevados de
analfabetismo, geradores de reprodução de pobreza,
de miséria e da fome de parcelas substanciais do
povo brasileiro. Para vencer esse quadro obscuran
tista caótico e inqualificável da vida brasileira, é im
prescindível que se ampliem os investimentos maci
ços na educação para educar as crianças, medida
essencial e indispensável para impedir a crescente
reprodução do atraso e da ignorância.

E fato notório e corrente no País que o chamado
pacote fiscal, que tenta conter os efeitos negativos do
crash das bolsas e do déficit do balanço de pagamen
tos e do saldo devedor da conta corrente, não vai re
solver a questão econômico-financeira do País, por
quanto o Govemo, com seu malsinado pacote, mais
combate os efeitos do que as causas. É o que está
ocorrendo e agora mais profundamente. O País será
afetado por forte carga recessiva, com mais desempre
go e sonegação fiscal, que são os efeitos mais imedia
tos que o pacote fiscal estará produzindo.

O Govemo ameaça demitir mais de 30 mil servi
dores públicos, penalizando ainda mais os trabalhado
res brasileiros, e aumentar os impostos, escorchando
as pequenas e médias empresas, a classe média bra
sileira, matando a galinha dos ovos de ouro.

O Governo não mexe no câmbio porque a arro
gância do Presidente não permite. Prefere aumentar
juros, impostos, demitir servidores para tapar o buraco
de sua política cambial. monetária, fiscal e tributária
desastrosas. Quem paga é o povo. A impressão nítida
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é de que o Govemo está matando o País. É de que
prefere premiar os especuladores a mexer no câm
bio.

É fato inequívoco que o Brasil corre o risco do
descrédito internacional. O País já possui as taxas
de juros mais altas do mundo. E agora terá de esco
lher entre a desvalorização da moeda ou a recessão
profunda, com forte impacto na economia e na área
social, ampliando a miséria, o desemprego, a fome e
a criminalidade.

É certo que agora a economia brasileira vai ca
minhar mais para a inflação dos juros, para o de
semprego e para a recessão. Há, na expectativa do
povo e da sociedade em geral, enorme apreensão e
pessimismo com as medidas adotadas, porque,
além de descompassadas, não atendem às causas
que as determinaram. Inflexível, o Governo não
mexe na política cambial. Prefere asfixiar a econo
mia elevando os juros para condições estratosféri
cas, provocando mais inflação, desemprego e reces
são. No final, os trabalhadores e a classe média pa
garão a conta, posto que os banqueiros e os empre
sários logo transferirão os custos para o povo. A so
ciedade pagará a conta toda.

Todos sabem que a eficácia do pacote está di
recionada para a recessão e a possibilidade de redu
zir a massa salarial dos trabalhadores do Brasil. É
preciso que haja um ganho fiscal de cerca de U$ 20
bilhões, para que tenha sucesso imediato, que é o
caminho do ataque ao déficit em conta corrente
(hoje mais de U$ 30 bilhões com tendência crescen
te), pretendendo o Governo, por essa via, aumentar
a poupança pública e privada. Mas, sem dúvida, o
Governo somente penaliza os pobres, os pequenos,
nunca os ricos, que continuarão ganhando sempre
mais. Como o País permanecerá tendo déficit em
conta corrente e no balanço de pagamentos, será
inevitável a recessão longa e violenta contra o povo,
porque profunda.

O povo reprova o pacote, por sua maioria, por
que sabe que vai arcar com os ônus das medidas
adotadas. É provável que o pretenso esforço que o
Governo esteja fazendo hoje represente a agonia do
amanhã pelo aumento da recessão e do déficit públi
co. Oxalá o Governo acerte. É o que todos desejam.
Chega de FMI. Chega de especuladores.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ANTÔNIO JORGE (PFL-TO. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, em sua edição de 12 de outubro do corrente
ano, o prestigioso jomal Folha de S.Paulo transcreveu
com grande destaque a entrevista do Presidente do

Banco Central, Dr. Gustavo Franco, abordando a
questão da gratuidade no ensino público superior
para 05 estudantes oriundos de famOias ricas.

É essa uma prática injustificável por todos os
motivos. Nos países ricos, em especial nos Estados
Unidos da América, cujo Presidente acaba de nos vi
sitar, os pais poupam desde que seus filhos nascem
para poderem custear seus estudos, que em muitas
escolas ascende a elevadas cifras, chegando a de
zenas de milhares de dólares.

Qúero, portanto, Sr. Presidente, felicitar o ilus
tre Presidente do Banco Central por suas lúcidas e
esclarecidas palavras, das quais, inclusive, comparti
lho já de longa data.

No Brasil, País carente de recursos, onde se
paga bem menos de um salário mínimo a muitos de
seus professores de 1º grau, o Poder Público esban
ja milhões de dólares em instituições de ensino su
perior, com resultados práticos duvidosos em boa
parte delas.

A regra da igualdade, dizia Rui Barbosa, con
siste em tratar desigualmente os desiguais, na medi
da em que se desigualam. Por isso, é injusta a gra
tuidade indiscriminada e não há nada mais justo
nem melhor exemplo de solidariedade que o rico pa
gar para que outro, desfavorecido da sorte, possa
estudar.

Entretanto, Sr. Presidente, no Brasil vemos
exatamente o oposto, pois são justamente os menos
favorecidos que têm de trabalhar para custear, atra
vés do imposto que pagam, o estudo dos ricos que
freqüentam os bancos das universidades de graça.

Motivado por essa realidade, apresentei, no úl
timo dia 23 de outubro, projeto de lei que submeto à
elevada apreciação de meus pares, resolvendo essa
questão, na medida em que estabelece a cobrança
em instituições públicas de ensino superior de forma
diferenciada para que todos paguem na justa medi
da de suas disponibilidades.

A aprovação desse projeto dará alento ao ensi
no público, hoje desacreditado, contribuindo para
sua melhor eficiência pela eliminação da figura do
"aluno profissional", que leva dezenas de anos para
graduar-se e que mora e se alimenta com subsídio
da população. Além disso, o projeto pretende permi
tir ao aluno cobrar uma melhor qualidade de ensino
dos seus professores, afinal, estará pagando para
aprender.

Hoje se fala muito em globalização, mas ela
será fatal para nosso País, na medida em que conti
nuaremos a graduar estudantes despreparados, in
capazes de competir com os que se graduam em
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escolas no exterior, onde valorizam os méritos e as
virtudes morais e intelectuais. Esta medida também
deveria ser incluída no pacotão que está no Con
gresso.

Era o que tinha a dizer.

O SR. HÉLIO BICUDO (BlocoIPT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, os jornais de terça-feira última, dia
18 de novembro, noticiam com bastante destaque
que "O. Ruth volta a defender o aborto" e, ainda,
que a Primeira-Dama "reacende polêmica com
apoio a aborto" . Segundo as manchetes, D. Ruth
Cardoso, ao falar, no dia 17 deste mês, para 200 mi
litantes do Conselho Nacional dos Direitos da Mu
lher, no Ministério da Justiça, teria afirmado que a
mulher tem todo o direito de decidir sobre seu corpo.

Não estou aqui para censurar as declarações
da Profa. Ruth Cardoso, por quem tenho grande
apreço e admiração. Nada haveria de surpreendente
na notícia, bem conhecida de todos sua posição em
relação à questão. O que realmente merece maior
reflexão é a pouca profundidade do argumento atri
buído pela Primeira-Dama, que, com a formação e o
conhecimento de que dispõe, não pode ignorar que
a ciência genética já demonstrou cabalmente que, a
partir da fecundação, com a união dos dois gametos,
masculino e feminino, forma-se uma vida humana,
que não é, absolutamente, parte de um organismo,
seja o do pai, seja o da mãe, seja o do novo indiví
duo, mas já é o próprio indivíduo todo, em fase em
brionária, como se expressa, em declaração por es
crito, a Profa. Márcia Mattos Gonçalves Pimentel,
PhD em Genética Humana e professora do Departa
mento de Biologia Celular e Genética da Universida
de do Estado do Rio de Janeiro.

Em resumo, está cientificamente demonstrado
que dizer que o nascituro é parte do corpo de sua
mãe, porque depende do ambiente intra-uterino para
sobreviver, é tão absurdo como afirmar que somos
parte da atmosfera da qual depende nossa vida.
Ora, com toda certeza, a Exma. Sra. Dona Ruth Car
doso sabe muito bem disso. Como, então, pode ter
afirmado publicamente que o inegável direito das
mulheres de dispor livremente de seu próprio corpo
as autorizaria a dispor também do próprio corpo e da
vida do produto da concepção, o qual ninguém mais
ousa negar que seja um outro ser humano com to
dos os seus atributos?

Logo adiante, explica-se o absurdo: uma leitura
mais cuidadosa do texto das notícias permite verifi
car que, na verdade, Dona Ruth usou a expressão
mencionada para referir-se ao planejamento familiar

com esta frase: nA mulher tem todo o direito de deci
dir sobre seu corpo, quãntos filhos quer ter, quando
e o espaçamento ideal entre os partos".

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que seja feito si
lêncio em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - A
Mesa solicita aos companheiros, a pedido do orador,
que façam silêncio.

O SR. HÉLIO BICUDO - Agradeço a V.Exa.,
Sr. Presidente.

Ou seja: embora a freqüência de claras mani
festações de apoio ao aborto no discurso da Primei
ra-Dama possa, de fato, autorizar que se atribua
esse significado a sua declaração, parece que nessa
ocasião ,em particular o que ocorreu foi uma extra
polação ou distorção bem típica da campanha pró
aborto, quase uma "lavagem cerebral", com que a
população e os dirigentes do nosso País vêm sendo
bombardeados pelos meios de comunicação, a ser
viço, provavelmente muito bem pago, do mesmíssi
mo "claro interesse internacional", que, como foi ve
rificado pela CPI da esterilização, "investe vultosas
quantias para atingir seus objetivos" - objetivos es
tes bem claramente enunciados nos documentos da
Conferência do Cairo, nos quais se recomenda "eli
minar todas as barreiras culturais, religiosas, médi
cas, clínicas, legais e regulamentares" ao acesso
universal a todos os métodos de controle da natali
dade, inclusive a esterilização e o aborto.

Entretanto, Sr. Presidente, se as declarações
da Primeira-Dama, nessa ocasião, não demonstra
ram total ignorância de fatos científicos há muito ve
rificados, como uma leitura mais superficial poderia
levar a crer, com certeza, seu apoio público à legali
zação do aborto testemunha um lamentável desco
nhecimento das leis do País.

De fato, a própria declaração que foi objeto do
noticiário do dia 18 já é uma prova dessa falta de maior
conhecimento da legislação. Afinal de contas, sabe-se
que o planejamento familiar - quando começar a ter fi
Ihos,'quantos filhos ter ou qual espaçamento entre eles
- é uma decisão que o § 7Q do art. 226 da Constituição
atribui ao casal e não à mulher apenas.

O fato é que a Constituição de 1988 afirma pe
remptoriamente a igualdade de todos (e não "todas
as pessoas") perante a lei, "sem distinção de qual
quer natureza", ou seja, proíbe também, entre ou
tras, qualquer distinção baseada no estágio da vida
em que se encontra o sujeito do direito. Ainda mais
quando tomada em conjunto com o art. 4Q do Códi
go Civil, que determina que a lei põe a salvo, desde
a concepção, os direitos do nascituro, essa proibição
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evidencia que o direito à vida, elencado no art. 59 da diretamente ligados ao ex-Deputado Fábio Raunheit-
Constituição antes de todos os demais, por ser con- ti, inclusive o Juiz Pedro Diniz, que lecionava na sua
dição fundamental para que estes possam ser exer- fac'uldade e recebeu, em apenas dois meses de tra-
cidos, entende-se garantido por toda a duração da balho, como professor, 150 mil dólares.
existência humana, que se inicia no momento da Jorgina Maria de Freitas Fernandes, que agora
concepção. foi presa na Costa Rica, também lecionava na facul-

A legislação brasileira vigente só admite em dade do Deputado. . Ela participava com a família
caso de aborto: para salvar a vida da gestante. No Raunheitti de viagens para o exterior, naquilo que
mais, o art. 128 do Código Penal está revogado por chamei, na CPI da Previdência, de INSS Air Unes.
força da norma constitucional contemplada no art. 59 Decididamente, Sr. Presidente, além de Jorgi-
da Constituição Federal. na e do IIson Escossia está faltando muita gente no

Sr. Presidente, é verdade que o problema do xadrez. Está na hora de,o Ministério Público Federal
aborto não se resolve fingindo que não existe, mas a tomar providência, mas como o Procurador-Geral da
solução tampouco pode ser a legalização da prática, República é o Dr. Geraldo Brindeiro, desconfio que
a qual, acima e além de seus muitos outros inconve- esta canalhada continuará impune.
nientes, corresponderia a uma quebra da ordem jurí- Era o que tinha a dizer.
dico-social estabelecida pela Constituição Federal A SRA. MARIA VALADÃO (PTB-GO. Pronun-
em vigor e agravaria ainda mais a perda de confian- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
ça nas instituições do País. Enfrentemo-lo com pro- Srs. Deputados, o financiamento à agricultura vem
postas que respeitem os verdadeiros interesses do atravessando um período de expressiva turbulência
Brasil e os direitos humanos e constitucionais. nos últimos dez anos, em razão, dentre outras, do

A SRA. CIDINHA CAMPOS (Bloco/PDT-RJ. esgotamento das fontes tradicionais de recursos, su-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, cessivos planos econômicos e constante endivida-
Sras. e Srs. Deputados, ontem, no jornal da Record, mento dos agricultores. Em tempos de crise, de con-
o Boris Casoy informou que o Superior Tribunal de tenção de despesas e perspectiva de recessão na
Justiça manteve a indisponibilidade de bens do ex- economia brasileira, urge abrir espaço para se discu-
Deputado João Alves, um dos anões cassados na tir a produção agrícola, cuja atividade, segundo da-
CPI do Orçamento. dos oficiais, deve gerar mais de 67 milhões de tone-

Portanto, ele está impedido de vender qualquer ladas de grãos na atual safra.
propriedade. Embora os dados de produção sejam animado-

Não sei por que essa medida não se estende res, o setor carece de investimentos e recursos para
aos demais cassados, nem por que o Governo conti- custeio, e os financiamentos são liberados lentamen-
nua beneficiando, fazendo acordos e convênios com te, o que compromete a produtividade das lavouras,
entidades de outros Deputados envolvidos no mes- que têm época própria para o plantio. Além disso, a
mo escândalo. O Deputado Fábio Raunheitti, que le- convivência com as altas taxas de juros do mercado
sou os cofres púbicos muito mais do que João Alves, interno toma insuficiente a verba de 300 milhões para
continua recebendo verbas do Governo para seu o plantio. Enquanto a maioria dos países subsidia a
Hospital São José. Pior que isso. Tenho informações agropecuária, o agricultor brasileiro arca com seguros
de que Fábio Raunheitti, cassado na CPI do Orça- de crédito pesados, tendo de conviver constantemente
menta, contumaz fraudador da Previdência, teria com problemas como o da securitização da dívida,
vendido por preço muito acima do mercado o prédio numa crescente bola de neve sem retomo.
n!! 2.370 da Avenida Marechal Floriano Peixoto, em Em contrapartida, as altas taxas de juros em~

Nova Iguaçu, também de sua propriedade, para a butidas no crédito rural provocam um colapso no va-
Caixa Econômica Federal. lor das terras agricultáveis, bem como no valor ativo

É curioso. No Governo Collor, o Ministro da fixo do setor como um todo. O Brasil globalizou-se
Previdência era o Cutolo, e o ex-Deputado alugava o em situação privilegiada em relação à produção pri-
imóvel para o INPS. Agora o Cutolo é Presidente da mária, porém, levou desvantagem quanto ao preço
Caixa e compra o prédio desse notório fraudador. desses produtos. A inexistência de um calendário

O Tribunal de Justiça do Rio promete julgar, no agrícola, a lentidão na liberação de recursos para o
início do próximo ano, a Ação n9 • 05/91, encabeçada custeio nos prazos necessários, o problema com o
pelo Juiz de Nova Iguaçu, Pedro Diniz Pereira. São armazenamento, as altas taxas de juros - volto a di-
vinte os denunciados nessa ação. Dez deles estão zer - e a sobrecarga tributária são alguns dos sérios
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problemas que penalizam o produtor rural. Os produ
tores de leite atravessam fase difícil e estão procu
rando soluções.

Por outro lado, a distribuição dos benefícios da p0

lítica de crédito - pelo seu caráter seletivo - beneficiou
tão-somente os grandes e médios produtores. Só urna
reduzida parcela de pequenos agricultores foi contem
plada. Conseqüentemente, verificou-se o êxodo rural, na
medida em que contam apenas com a mão-de-obra fa
miliar e não repõem o que se retira da terra. O trabalho
rural sacrificado empurra-os para a também cruel reali
dade das cidades, em virtude de o campo não lhes ren
der salário competitivo com o meio urbano.

Não obstante o empenho e o esforço do Minis
tério da Fazenda, que renovou o convênio com o
CONFAZ, isentando de ICMS os insumos agrícolas
até 1999, é preciso fazer mais em prol dos agriculto
res, notadamente dos menos favorecidos. Um País
com extensa área agricultável como a nossa e regu
laridade de chuvas em suas principais fronteiras
agrícolas não pode perder em competitividade nesse
setor, descapitalizado e com grande dose de pessi
mismo. O investimento e o crédito são dois impor
tantes instrumentos que possibilitarão a continuidade
e o crescimento da produção, pois, mesmo em épo
ca de crise, a atividade agrícola tem condições de
oferecer desempenho satisfatório se contar com fi
nanciamento a custos compatíveis.

Portanto, toma-se necessário direcionar esfor
ços para a agricultura, pois ela contribui sobremanei
ra para o avanço na economia. Cabe ao Govemo
dar oportunidade de engajamento no mercado aos
produtores que estão à margem do processo de de
senvolvimento agrícola através de treinamentos e in
formações oportunas para todos os produtores.

Finalmente, havendo uma transferência, rela
tivamente livre e de baixo custo, de capital e traba
lho entre as áreas rurais e urbanas, as populações
rurais poderão se beneficiar integralmente do cres
cimento econômico. Em contrapartida, transfor
mando-se o interior em local atraente para se viver
e trabalhar e investindo-se em infra-estrutura bási
ca, o êxodo rural deixará de ser motivo de preocu
pação para os governos. Além dos interesses eco
nômicos, políticos e sociais em fixar o homem ao
campo, há que se voltar o interesse para a melho
ria do padrão produtivo do setor agrícola com von
tade política, já que a globalização econômica exi
girá cada vez mais produtos de melhor qualidade e
a preços mais competitivos. Assim, quem sabe, o
Brasil caminhará para uma distribuição de renda
mais justa e mais igualitária.

E todos nós, sob o manto da Bandeira brasilei
ra, cujo dia comemoramos hoje, realmente consegui
remos fazer maior justiça.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. MARTA SUPLlCY (Bloco/PT-SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, dizem que o uso do cachimbo dei
xa a boca torta. Assim também nós, que vivencia
mos a ditadura neste País, fazemos uma ilação ime
diata com a censura quando se fala de 'controle de
mocrático e social" das TVs. Ou temos medo dela e
deixamos cada uma fazer o que bem entender em
matéria de TV ou se defende a volta da censura.
São imposições maniqueístas, das quais não partilho.

Por isso, uma legislação infeliz, aprovada em
Araraquara, exige posicionamento preciso e claro e
serve de alerta aos setores democráticos.

Vivi na pele, durante oito anos de TV Mulher, o
que é ser censurada. Uma palavra proibida aqui, ou
tra lá... e lá se vai a liberdade de expressão. Por
isso, seria impensável que eu apoiasse a volta da
censura para programas de TV ou para publicações
de livros, revistas ou jornais.

Porém, isso não significa que temos de aceitar
passivamente certo lixo que as emissoras de TV,
mediante concessão do Poder Público, estão ofere
cendo ao público. O Grupo TVer, constituído por pro
fissionais de diferentes áreas, nasceu dessa preocu
pação. Temos nos reunido sistematicamente para
refletir sobre o que temos visto na TV, as reações da
sociedade, sua impotência frente ao monólogo das
emissoras. Temos estimulado o surgimento de gru
pos dessa natureza por todo o País.

O que propomos é que a sociedade se organi
ze, pressione as emissoras, os anunciantes, enfim
se crie uma tal manifestação que as emissoras pas
sem a não se guiar somente pelo IBOPE, IBOPE
que aponta números verdadeiros no que se refere à
apresentação de perversidades, como o que temos
presenciado.

Isso nada tem a ver, porém, com a censura
pregada por grupos retrógrados.

Os abusos que condenamos dizem respeito ao
estimulo à violência, desrespeito aos direitos ele
mentares de cidadania (tal como o da presunção de
inocência, preservação da intimidade e de situações
humilhantes), disseminação de preconceitos, discri
minação e ridicularização de pessoas, erotização
desmedida e irresponsável das crianças. Nosso ob
jetivo é o de exigir compromisso dos meios de comu
nicação com princípios éticos e o respeito à cidada
nia de crianças e adultos.
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Por isso é simplesmente atrasada, infeliz e fora
de propósito numa sociedade democrática (cujos di
reitos individuais foram conseguidos a duras penas,
sofrimentos, torturas e assassinatos), além de in
constitucional, a legislação aprovada em Araraquara,
que ·proíbe o comércio de livros, revistas, cartazes
ou panfletos e outros materiais considerados sub
versivos ou obscenos· (Folha de S.Paulo, 19 de
novembro de 1997).

Espero que a OAB local e estadual, o Ministé
rio Público, as entidades representativas de direitos
humanos, os/as democratas em geral acionem as
devidas instâncias judiciais para impedir que esse
tipo de censura, atitude arbitrária e inconstitucional,
siga adiante. É preciso barrar já esse tipo de arbitra
riedade de poderes constituídos, que, em nome de
uma delegação popular, agridem os mais elementares
direitos conquistados.

Não podemos nos esquecer de que a socieda
de brasileira reconhece ser a censura inimiga da li
berdade e a proíbe no art. 220 da Constituição.

Chamo a atenção para um absurdo dos absur
dos do projeto aprovado em Araraquara: a proibição
do que 'for considerado ·subversivo·, o que ·ferir a
ordem político-administrativa·... Será possível que em
plena vigência do Estado de Direito, em Araraquara,
se esteja reeditando a Lei de Segurança Nacional?

Abominamos a censura. Não queremos cer
ceamento baseado em falso moralismo e, muito me
nos, em patrulhamento ideológico. Suamos muito
para conseguir que certos temas tabus pudessem
ser tratados pelos meios de comunicação. Não
apoiaremos qualquer retrocesso no direito à liberda
de de expressão e manifestação de opinião.

Conclamo todas as pessoas democratas e de
fensoras dos direitos de cidadania, que brigam por
um compromisso ético e democrático dos meios de
comunicação, que denunciem e reajam, igualmente,
a qualquer tentativa de censura, controle arbitrário
ou patrulhamento moralista ou ideológico.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que mande divulgar
meu pronunciamento nos órgãos de comunicação da
Casa.

Era o que tinha a dizer.

O SR. FERNANDO FERRO (BlocolPT-PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de parabenizar a
Rede Globo e sua equipe de jornalistas pelo trabalho
de reportagem veiculado esta semana no Jornal Na
cional tratando da questão dos agrotóxicos. Ao apre
sentar a realidade do campo, com o trabalhador rural

sendo exposto aos agrotóxicos, a TV Globo cumpriu
um grande serviço ao País.

Vimos homens, mulheres e crianças sendo ex
postos a venenos cujo poder de morte é absoluta
mente incompreensível para eles. Vimos agrotóxicos
sendo manipulados com as mãos, sendo despejados em
rios e cónegos, as embalagens dispefsas na lavoura.

Infelizmente esta é uma realidade nacional e
antiga. Particularmente tenho atuado nessa área
onde se revela grande omissão do Estado. As pes
soas estão se contaminando, morrendo ou adquirin
do doenças crônicas, e o Governo nada faz. O Brasil
gasta por ano rerca de US$ 1,7 bilhão com venenos
para a agricultura e não tem idéia de quantos traba
lhadores estão se contaminando. Trata-se de um ge
nocídio praticado pelos fabricantes de agroquímicos
em parceria com o Governo. A vítima é sempre o
trabalhador rural, mas o Estadolindústria inverte o
processo e põe a culpa no produtor por sua morte.
Faz dele um suicida. Acusa o trabalhador de não
usar ·adequadamente· os agrotóxicos. Não diz que
os agrotóxicos são armas químicas, armas de guerra
que, acabado o conflito mundial, foram rebatizadas
de agrotóxicos. Como se fosse possível ao homem
do campo aprender a utilizar artefatos químicos so
fisticados construídos para matar pessoas que agora
são usados para combater gafanhotos e lagartas!

Fomos testemunha, em nosso Estado, Per
nambuco, de uma situação pavorosa. Mulheres grá
vidas aplicam agrotóxicos que provocam o aborto,
geram fetos sem braços ou pemas; crianças a partir
de sete anos estão manipulando produtos que ce
gam, matam, aleijam! Isso acontece em todo o País.

Aqui no Parlamento temos apresentado diver
sas ações visando corrigir a omissão do Estado e
reduzir o poder das indústrias fabricantes de vene
nos sobre este País. Temos apresentado propos
tas que buscam melhorar as condições de vida do
homem do campo, preservar o meio ambiente e a
qualidade do alimento produzido. Infelizmente te
mos nesta Casa outros Parlamentares que defen
dem a causa dos fabricantes de venenos e, por
tanto, são contra a sociedade brasileira. Para es
tes não importa que as mães dos trabalhadores ru
rais estejam parindo filhos sem cabeça ou que
nasçam mortas. Eles têm um compromisso finan
ceiro com os fabricantes, poderosos grupos multi
nacionais em sua maioria.

Em várias oportunidades a bancada ligada ao
latifúndio nacional posicionou-se contra as medidas
que propomos. Como não é ele, o patrão, nem sua
mulher, nem filho seu que aplica agrotóxico, pouco
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importa o destino dessa gente. É uma gente descar
tável na opinião dos ruralistas.

Eis uma lista das ações que apresentamos:
Projeto de Lei nº 2.336/96. Exige que o empre

gador realize exames periódicos no empregado ex
posto a agrotóxicos.

Tal PL parte da vergonhosa omissão do Estado
brasileiro. Embora sejamos o quarto ou quinto maior
consumidor de venenos para agricultura do planeta,
o Governo não sabe quantos nem quem são os tra
balhadores contaminados por agrotóxicos. O PL ob
riga o empregador a realizar avaliações periódicas
de saúde nos trabalhadores expostos ao veneno,
para que eles, comprovando-se a contaminação, se
jam submetidos a tratamento médico. A proposta
abrange trabalhadores rurais, empregados de reven
das agropecuárias, trabalhadores da indústria de
agroquímicos, agentes de saúde, os que atuam em
empresas de "dedetização".

Apesar da necessidade e grandiosidade da
proposta, a Comissão de Agricultura da Câmara,
que é dominada pelos ruralistas, foi contrária. Ape
sar do voto favorável do Relator, ela não foi aprova
da. O Deputado Silas Brasileiro (PMDB-MG) apre
sentou parecer contrário e acabou prevalecendo sua
posição. O PL, seguindo seu trâmite, está na Comis
são de Trabalho, sob a relatoria do deputado Zaire
Rezende (PMDB - MG).

PL nº 2.690/96. Estabelece que para adquirir
agrotóxico o usuário deve apresentar um certificado
demonstrando que fez curso de aplicação.

Na Europa e Estados Unidos, a aplicação de
agrotóxicos é feita somente por quem realiza curso
teórico e prático sobre o assunto. No Brasil, porém,
a extensão rural do Governo, em parceria com os fa
bricantes de veneno, tem realizado cursinhos de um
ou dois dias que habilitam o agricultor ao "uso ade
quado de defensivos agrícolas". Tais cursos rápidos
fazem parte da farsa montada para transferir ao tra
balhador a responsabilidade pela contaminação.
Não funcionam, todos sabem disso. A Lei de Agrotó
xicos, nº 7.802189 diz que só é permitida a venda de
pesticidas com a apresentação do "receituário agro
nômico". Ora, tal exigência não é obedecida.

Para corrigir esse grave erro, nosso PL estabe
lece que só será permitida a venda para quem realizar
antes um curso de aplicação.

O projeto passou pela Comissão de Defesa do
Consumidor e encontra-se hoje na Comissão de
Seguridade Social.

PL nº 2.250/96. Exige um responsável técnico
nos depósitos e revendas de agrotóxicos.

A realidade brasileira mostra que os agrotóxi
cos são armazenados de modo absolutamente in
correto. Nas revendas agropecuárias são misturados
com fertilizantes ou alimentação animal; depositados
no solo, recebendo água da chuva, sujeitos a aci
dentes com a embalagem... Enfim, não há o trato
devido. Com isso coloca-se em risco o local, os tra
balhadores, os outros produtos.

Nossa proposta é de que haja um responsável
pelas condições de armazenamento.

O PL está na pauta da Comissão de Agricultu
ra. O Deputado Silas Brasileiro (PMDB - MG), Rela
tor, tem parecer contrário.

PL nº 2.691/97. Proíbe a produção, comércio e
uso do Metamidophós no Brasil.

Estudos científicos revelam que o Metami
dophós, princípio ativo de agrotóxicos como Tama
ron, provocam depressão, distúrbios no sistema
nervoso central, paralisia dos membros, alterações
na respiração, irritabilidade, dificuldade de raciocí
nio e até esquizofrenia. Pesquisa levada a efeito
na cidade de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul,
pelos cientistas João Werner Falk, Lenine Alves
de Carvalho, Sebastião Pinheiro e Letícia Rodri
gues mostrou que o uso do Metamidophós na la
voura de fumo fez da cidade campeã mundial de
suicídios. Em Arapiraca, Alagoas, região de tradi
ção fumageira, também foi constatado elevado nú
mero de tentativas e mortes por suicídio. Tal cons
tatação levou a Bayer, fabricante do Tamaron, a
cancelar sua venda no Estado.

Uma vez que o Governo, mantendo a tradição
na área, omitiu-se no caso e coube a empresa atuar
(de uma forma absurda, eliminando só uma parte do
mercado), apresentamos esta proposta realista. Se o
Metamidophós é um produto de tamanho potencial
de destruição, comprovadamente responsável por
tantos crimes contra o homem e o meio ambiente,
então que seja expurgado do País. Nosso projeto
encontra-se na Comissão de Economia, Indústria e
Comércio aguardando parecer do Deputado Renato
Johnsson (PSDB - PR).

Ação no Ministério Público contra o Metami
dophós.

Com o mesmo teor do PL nº 2.691/97, já ha
víamos apresentado em agosto de 1996 petição jun
to ao Ministério Público da União solicitando o bani
mento do Metamidophós do País.

Requerimentos de audiência pública.
Em virtude das muitas denúncias recebidas

com relação aos agrotóxicos, apresentamos no ano
passado (e estamos repetindo hoje), na Comissão
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de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mino- número suficiente para colocar o Brasil ao lado da'
rias, requerimento convidando técnicos do Ministério China e da índia entre os campeões mundiais de
da Saúde e especialistas para audiência pública aciqentes de trânsito. Em nosso País, a média anual
nesta Casa. de mortos é de 25 mil e deverá aumentar com o

Encaminhada correspondência ao Governo crescimento da frota nacional.
alertando sobre os riscos do acordo do MERCOSUL Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inúme-
referente aos agrotóxicos. ras vezes ocupei a triblma cobrando agilidade na vo-

O Governo brasileiro ratificou acordo junto aos tação do novo Código de Trânsito. Votamos, aprova-
países que compõem o MERCOSUL - Argentina, mos, foi sancionado, entra em vigor no mês de janei-
Uruguai, Paraguai e Brasil - para livre trânsito de ro próximo. Esta nova legislação é bem mais rigoro-
agrotóxico entre as quatro nações. Por este acordo, sa do que a atual. Entretanto, esperamos que a ex-
a legi~lação nacional, considerada uma das melho- periência brasileira com leis que não saem do papel
res do mundo, é descartada, permitindo que agrotó- não seja a regra neste caso. Esperamos também
xicos sejam registrados no Brasil sem um controle que o policiamento das rodovias brasileiras ganhe
de qualidade. em quantidade e qualidade, para que a lei seja cum-

Em junho de 1996, encaminhamos correspon- prida e, conseqüentemente, seja reduzido significati-
dência denunciando este crime aos Ministérios da vamente o número de vítimas.
Agricultura, Meio Ambiente e Saúde, também aos Como ocorre em outros países, é preciso con-
Secretários de Agricultura e Saúde de todo o País, trolar o que realmente oferece perigo: excesso de
entidades representando os trabalhadores e ONGs. velocidade, ultrapassagens perigosas, consumo de

A TV Globo mostrou que apesar de tantas de- bebidas alcoólicas e retirada de circulação de veícu-
núncias, tantas proposições nossas e de denúncias los sem condições de uso. Até quando vamos chorar
dos ecologistas, o trabalhador rural continua conta- nossos mortos vítimas da violência do trânsito?
minando-se e morrendo no campo. Mostrou ainda Era o que tinha a dizer.
que o Governo Fernando Henrique Cardoso sabe O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia
disso e nada faz para evitar o genocídio. o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sras. e Srs, De-

De nossa parte, continuaremos a luta pela me- putados, uma vez mais quero acentuar minha per-
Ihoria da qualidade de vida e saúde do trabalhador plexidade diante da resolução do Conselho Nacional
rural. Neste final de semana estaremos em Petrolân~ de Saúde - CNS -, principal órgão consultivo do Mi-
dia, interior de Pernambuco, para participar de mais nistério da Saúde, recomendando ao Executivo a re-
um debate sobre o tema. Este foi organizado pelos gulamentação e a realização do aborto em nossa
trabalhadores da região, por intermédio do Pólo Sin- rede hospitalar pública.
dical e Sindicato Rural. Tal fato mostra que os traba- Em pronunciamento semana passada, na Câ-
Ihadores estão agindo. mara dos Deputados, tive ocasião de denunciar os

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que meu discur- aspectos inconstitucionais dessa resolução.
so seja divulgado nos órgãos de comunicação da Hoje dou um passo a mais ao mostrar que tal
Casa. diktat - não encontro outro nome para qualificá-lo -,

Era o que tinha a dizer. além de passar por cima dos debates e das decisõ-
O SR. MARÇAL FILHO (PSDB - MS. Pronun- es do Congresso Nacional, ainda será gravemente

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e danoso à saúde da mulher a quem o Estado promete
Srs. Deputados, as rodovias que cortam meu Esta- ajudar.
do, Mato Grosso do Sul, continuam, a cada final de Conforme o livro "Aborto: 50 perguntas e 50
semana principalmente, acrescentando novas tragé- respostas", de autoria de uma Comissão de Estudos
dias à longa lista de acidentes que fazem parte da da Campanha O Amanhã de Nossos Filhos e larga-
sua história. mente difundido aqui na Câmara dos Deputados, o

Examinando-se a questão de forma generaliza- aborto traz gravíssimas seqüelas para a saúde da
da, o comportamento do motorista brasileiro alcança mulher que o pratica.
tais níveis de irresponsabilidade que somente a Por exemplo: hemorragias, infecções, lesões
soma de um Código de Trânsito de extremo rigor a ou perfurações do colo uterino, partos prematuros,
uma vigilância policial onipresente poderá melhorar câncer no seio, gravidez ectópica, que, aliás, não
os padrões de segurança nas estradas. Mesmo que representam quase nada em comparação aos pro-
os maus motoristas não sejam maioria, existem em blemas emocionais e psicológicos oriundos do aborto.
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A mais terrível delas é a que os meios científi
cos norte-americanos chamam de síndrome pós
aborto, cujas conseqüências são a angústia, a ansie
dade, a perda da auto-estima, o sentimento de culpa, a
insônia, a letargia, a dificuldade de concentração, a mi
santropia e a depressão.

O British Medicai Joumal, de Londres, publicou
pesquisa do Centro Nacional Finlandês de Pesquisa
para a Saúde e Bem-Estar, constatando que a taxa de
suicídio entre mulheres após um aborto provocado é
três vezes maior do que o total geral e seis vezes
maior do que entre as mulheres que deram à luz.

Ademais, tal resolução não livrará a mulher do
trauma do estupro.

De nada vale o argumento abortista de que
não se pode obrigar uma mulher vítima de estupro a
carregar o trauma de uma gravidez indesejada.

Apenas mentes doentias podem imaginar que
se apaga o trauma não culposo de um estupro com
o trauma culposo, mil vezes mais grave, do assassi
nato de uma criança inocente e indefesa.

No trauma do estupro, a vítima não teve culpa
e sabe disso. Mas vingar-se na criança inocente o
crime cometido pelo pai é praticar uma injustiça gri
tante, um crime monstruoso, de maior gravidade que
o próprio estupro.

O remorso, a dor de consciência, o nojo de si
mesma acompanhariam essa mulher pelo resto da
vida, com todos os efeitos devastadores da síndro
me pós-aborto, a qual acabo de me referir.

Por outro lado, tampouco faz-se necessária
essa resolução para assegurar a vida em risco da
mãe. Esta afirmativa hoje se impõe, à vista dos pro
gressos da Medicina, conforme sustentou, em confe
rência proferida na Câmara Federal, o médico 
abortista, diga-se de passagem - Waldir Paiva Mes
quita, Presidente do Conselho Federal de Medicina,
durante os debates da Proposta de Emenda à Cons
tituição, do nobre Deputado Severino Cavalcanti
(PEC n!l 25-A/95), sobre a inviolabilidade do direito à
vida desde o momento da concepção.

Assim afirmava ele: "Com o avanço da ciência
médica, praticamente inexiste o segundo ponto, ou
seja, praticamente é rara a gravidez que coloca em
risco a vida da mulher, embora existam casos."

Se tomarmos pelo lado da ética e da moral, a
Igreja ensina que, quando há risco de vida da mãe, é
lícito tratá-Ia, mesmo quando, como conseqüência
secundária, não procurada nem desejada, venha a
ocorrer a morte do nascituro.

Era o que tinha a dizer.

o SR. HERMES PARCIANELLO (Bloco/PMDB
- PRo Pronuncia o seguinté' discurso.) -, Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna nes
te dia para informar à Casa que estarei apresentan
do uma indicação ao Poder Executivo no sentido de
incluir na proposta orçamentária para o exercício
subseqüente recursos para a elaboração de projeto
destinado à execução da pavimentação da BR-272,
trecho Goiorê a Iporã, no Estado do Paraná.

Essa luta, Sr. Presidente, teve início a partir do
início desta Legislatura, quando desta mesma tribu
na bradei reivindicando o asfaltamento daquela ro
dovia, quando desta mesma tribuna protestei e de
nunciei lideranças políticas goioerenses que no pas
sado foram negligentes com sua própria cidade.
Mais que negligentes, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados: foram cúmplices das orquestrações en
gendradas nos gabinetes de algumas Prefeituras da
região e em salas de empresários que não tinham
interesse na ligação asfáltica e não apenas neste
trecho que ora proclamo sua execução, mas no pri
meiro trecho da BR-272, que ligava Goiorê a Campo
Mourão. Não precisará de nenhum exercício para
detectarmos que os interesses do empresariado de
Campo Mourão e dos políticos daquela cidade con
trastavam com os interesses de Goiorê, cidade que
despontava à época como uma das principais pers
pectivas de crescimento e, conseqüentemente, de
investimentos do Estado do Paraná. Não tenho dúvi
das, Sr. Presidente, de que Goiorê, em fase emer
gente, seria a principal cidade daquela microrregião.
Políticos e empresários de Campo Mourão foram
pragmáticos. Retardaram quanto puderam o asfalta
mento a Goiorê. O que não podemos aceitar é a
cumplicidade de lideranças goioerenses neste pro
cesso de sabotagem contra os interesses do povo
da cidade. Foi um crime o que fizeram com a comu
nidade, cujas seqüelas são até hoje sentidas. Gera
ções comprometidas, economia depauperada, so
nhos e esperanças frustradas... Uma cidade que ti
nha em 1976 mais de 100 mil habitantes, hoje tem
menos de 40 mil, e desconsidero aqui o êxodo, tão
candente a partir de meados daquela mesma déca
da, pois cidades do mesmo porte à época, como a
própria Campo Mourão e Umuarama, mantiveram
suas populações, inclusive aumentando-as.

Mas o asfalto de Campo Mourão a Goiorê saiu,
os conspiradores não conseguiram impedir a avalan
che que pontificou-se a partir da reação do povo, e
que teve em Jayme Rodrigues de Carvalho, um De
putado Estadual valente a fazer o Governo Estadual
ouvir o clamor de seu povo. Até processado foi. Mas,
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gostando ou não de Jayme Carvalho, foi o seu brado esporte e o lazer. Sabe-se, no entanto, que é prioritário
na tribuna da Assembléia que remeteu o Governo a o inoontivo às famílias carentes, cujos filhos se vêem
determinar a execução da obra. na contingência de cooperar no orçamento familiar.

Mas faltou a continuação do asfaltamento. E é De fato, a situação de miséria a que estão sub-
por essa continuidade que luto nesta Casa e luto não metidas~s famílias, principalmente nas regiões mar-
apenas como um Deputado Federal, que tem por obri- cadas pela desigualdade social, favorece a entrada
gação lutar pelo seu Município, mas também por moti- de crianças e adolescentes no mercado de trabalho
vações sentimentais e por dever de justiça. A primeira, independentemente das condições oferecidas, que
por ali ter nascido e vivido até os 18 anos de vida - caracterizam, com freqüência, atividades perigosas,
meu pai foi um dos pioneiros de Goiorê. A segunda, insalubres ou degradantes.
para tentar reparar a injustiça a qual foi submetida a ci- Não é por outra razão que a maior incidência
dade, vítima, repito, da cumplicidade de lideranças po- de trabalho precoce ocorre na Região Nordeste, a
líticas e empresariais que conspiraram contra sua pró- mais pobre do Brasil. Atinge o inacreditável índice de
pria cidade, contra seu próprio povo. 46%, sendo a agricultura responsável por 55% dos

Esta continuação é exatamente o trecho que casos. Mas seria inadmissível esperar pela supera-
liga Goiorê a lporã, um percurso de aproximadamente ção de nossos problemas estruturais, envolvendo re-
70 quilômetros. dução das injustiças sociais e melhor distribuição de

Como um Parlamentar informado, sei que inú- renda no País, para então mudar esse quadro. A er-
meros obstáculos se apresentam. O Governo Fede- radicação do trabalho tem de dar-se imediatamente,
ral não enquadrou esta pavimentação como priorida- até porque contribui de forma definitiva para a perpe-
de. Mas não é por isso que deixarei de lutar, e esta tuação desse estado de coisas, interferindo no aces-
indicação que apresentarei ainda no decorrer desta so à educação e prejudicando a qualificação profis-
semana ao Poder Executivo, regada que será à for- sional de sucessivas gerações.
ça da Mesa da Câmara Federal, e neste momento O trabalho realizado pelo Ministério da Previ-
peço seu apoio quando da votação no colegiado de dência e Assistência Social, por intermédio do Pro-
Deputados que compõem a Direção da Casa, tornar- grama de Erradicação do Trabalho Infantil, tem, en-
se-á mais um dos instrumentos a robustecer essa tre seus objetivos, a concessão de auxílio financeiro
necessária e fundamental obra para aquela região às famílias - a Bolsa Criança Cidadã -, para possibi-
do Vale do Piquiri. Iitar às crianças de 7 a 14 anos o acesso, a perma-

Era o que tinha dizer. nência e o sucesso na escola. A estratégia consiste
O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO (PFL - em oferecer altemativa às famílias carentes, para

PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- que componham seus orçamentos sem o rendimen-
te, Sras. e Srs. Deputados, entre as metas estabele- to oriundo do trabalho infantil.
cidas na agenda da política social do País, a erradi- Nas regiões em que foi implantado, o Progra-
cação do trabalho infantil é das mais relevantes. Ver- ma tem apresentado resultados imediatos. É signifi-
dadeiro desafio para o Governo, é prerrogativa de cativa a redução de casos de trabalho infantil, sobre-
qualquer sociedade democrática que se pretende tudo no sertão de Pernambuco. Vem pecando, con-
constituir com base no exercício da cidadania e na tudo, pela lentidão com que se implanta nos demais
justiça social. Estados da Federação.

No cumprimento da Constituição Federal e do A Paraíba, Sr. Presidente, apresenta nas regiõ-
Estatuto da Criança e do Adolescente, devem a so- es de Cariri e Curimatu níveis altíssimos de miséria.
ciedade e o Poder Público proteger a infância contra Áreas muito secas, pertencentes ao semi-árido nor-
qualquer tipo de negligência, exploração, violência e destino, não favorecem a agricultura nem oferecem
opressão, no sentido de garantir ao menor a oportu- condições de sobrevivência a seus habitantes. Dian-
nidade de desenvolver-se de forma integral, manten- te de tal dificuldade, a população fez da cultura do
do sua saúde e aperfeiçoando sua educação. sisal o seu ganha-pão, já que resiste bem à seca e

Assim, o combate ao trabalho infantil exige a se adapta ao tipo de solo predominante na região.
realização de um pacto político entre empresários, Ora, a fibra do sisal tem preço muito baixo, o
trabalhadores, governo e famílias, de modo a se pro- que obriga os agricultores a convocarem também os
mover, sobretudo na zona rural, o reingresso das filhos menores para o trabalho no campo. Sob o sol
crianças e adolescentes ao convívio escolar, asse- escaldante, muitas vezes sem qualquer alimentação,
gurada a alimentação, a orientação educacional, o essas crianças passam seus dias na colheita e pro-
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cessamento da fibra; não bastasse isso, o maquiná
rio utilizado, extremamente precário, é responsável
por constantes mutilações nas mãos dos usuários.

Apesar de condições tão perversas, que mal
tratam de forma intolerável crianças muitas vezes
com menos de sete anos de idade, elevam-se os pa
tamares de evasão escolar, estando a Paraíba em
terceiro lugar no ranking nacional.

Não é por outra razão que se deve apressar a
implantação do Programa no Estado. De acordo
com a prioridade imposta pelo Governo, Mato Gros
so do Sul, campeão de exploração de mão-de-obra
infantil em carvoarias, Pemambuco, no corte da
cana-de-açúcar, e Bahia, nas pedreiras e também
na plantação de sisal, foram os Estados escolhidos
para receber o programa em primeira mão. Passados
dois anos, porém, é chegado o momento da expansão,
distribuindo-se os benefícios por outras áreas prioritá
rias, em razão dos números apresentados.

Esperamos, assim, que o Governo Federal pro
mova todas as ações necessárias à implantação do
Programa no Estado da Paraíba, cuja situação, re
petimos, é hoje a mais grave do País. A cultura do
sisal, por importante que seja para a região, não
pode mais contar com o trabalho de pequenos brasi
leiros, cujo desenvolvimento físico e psicossocial
está sendo séria e irreversivelmente comprometido.
Esteja o MPAS sensível a nosso apelo, como estão,
seguramente, os membros desta Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (810

co/PT-RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez, ma
nifesto aqui minha inconformidade com a edição das
medidas de ajuste, editadas recentemente pelo Pre
sidente Fernando Henrique, as quais, se analisadas
no conjunto, penalizam a classe trabalhadora e clas
se média de forma direta ou indiretamente, deixando
de fora os ricos, os banqueiros, aqueles que efetiva
mente detêm os meios de produção e que dirigem a
economia.

Contudo, quero nesta oportunidade, discorrer
especificamente sobre a Medida Provisória n° 1.597,
a qual faz parte do pacote do Governo editado re
centemente e que trata de recursos existentes em
contas bancárias não recadastradas.

Há.muito tempo venho lutando para que esses
recursos que hoje se encontram nas mãos de ban
queiros pudessem efetivamente ser utilizados em
programas sociais. Neste sentido, em janeiro de
1996, apresentei o PL n° 1.431/96, o qual prevê que
citados recursos, após aprovado o projeto, passa-

riam ao domínio da União e de imediato seriam re
passados para aplicação exclusiva ao Programa do
Crédito Educativo, instituído pela Lei n° 8.436 de 25
de junho de 1992.

Esse projeto, de minha autoria, já obteve dois pa
receres favoráveis de duas Comissões Permanentes
e, inclusive, encontra-se há vários meses pronto para
ser levado a plenário em regime de urgência.

Segundo dados relatados na época pelo então
Presidente do Banco Central, Sr. Gustavo Loyola,
existem nessas contas não recadastradas R$ 1,665
bilhão, divididos em R$ 1,332 bilhão em cadernetas
de poupança e o restante em outras contas de depó
sito sob outras modalidades. Não é novidade para
todos nós que a grande maioria dessas contas exis
tiam para encobrir esquemas ilícitos ou caixa dois,
oriundos de transações não menos ilegais. Ainda es
tamos lembrados do vergonhoso esquema de cor
rupção da era Collor-PC Farias e da forma inusitada
de encobrir o recebimento de propinas e desvios de
dinheiro público.

Pela minha proposição, sendo destinados es
ses recursos para o Crédito Educativo, aumentariam
em aproximadamente quatro vezes mais o número
de universitários beneficiados, além do que esse di
nheiro retomaria ao Erário, já que com o sistema do
Crédito Educativo ora vigente, assim que concluído
o curso universitário, o aluno devolve os valores que
lhe tinham sido emprestados. De modo que, com a
suplementação de recursos na ordem de R$ 1,665
bilhão e ocorrendo a alternância de beneficiários, a
educação de 30 grau seria imensamente beneficiada,
cujo retomo seria imediato, em dois aspectos, tanto
na manutenção do montante de recursos, como no
aumento do número de alunos das universidades.

Dados fornecidos pelo próprio MEC dão conta
de que em 1997, se somados a previsão orçamentá
ria, loterias e retomo de ex-alunos, serão aplicados
R$ 362.710.400,00. Já para 1998, a previsão do
MEC é uma diminuição de recursos na ordem de R$
80 milhões, já que do Orçamento Federal apenas
seriam destinados R$ 95 milhões (este ano foram
destinados R$175 milhões).

Assim percebe-se que, se o número de estudantes
universitários é pequeno, diminuirá muito mais, devido a
falta de recursos para custear os estudos.

Recentemente, em notícias veiculadas nos
jornais, o Executivo informou que o volume de re
cursos das contas não recadastradas, somam
apenas R$780.000.000,OO. Ora, os números são
muito díspares, pois a informação inicial era fidedig-



37264 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1997

na, pois partira de uma autoridade com legitimidade
para tal.

Para surpresa minha, uma das medidas adota
das pelo Executivo atinge exatamente os recursos
oriundos das citadas contas inativas, só que dão
uma destinação diversa da que prevê o projeto que
apresentei.

Assim, esperamos que o Governo se sensibili
ze e proceda as alterações que estão sendo dadas
na medida provisória citada, para que os alunos
universitários possam ser beneficiados.

A todos meus agradecimentos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. EURfpEDES MIRANDA (PPB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, muito se tem falado e escri
to sobre a reivindicação dos juízes brasileiros para
que na proposta de emenda à Constituição da refor
ma da Previdência, através do aditamento da ex
pressão "no que couber", pudesse o Congresso Na
cional discutir e votar lei complementar da magistra
tura.

Somente o fato de que tal lei, adaptando as nor
mas gerais da reforma previdenciária às especificida
des da carreira dos juízes, seja de iniciativa do Supre
mo Tribunal Federal, deveria ser suficiente para isentar
a magistratura da busca de qualquer privilégio.

Mais ainda quando se sabe que essa lei com
plementar deve ser votada pelo Congresso Nacional
com quorum qualificado que exige, para aprovação,
voto afirmativo da maioria absoluta dos Parlamenta
res de cada Casa. Lembre-se, por último, que esse
diploma legal deverá ainda ter a sanção ou veto do
Presidente da República.

A permanência da expressão "no que couber"
é indispensável. Existem várias disposições na refor
ma da Previdência inaplicáveis à magistratura.

Não há no texto aprovado no Senado qualquer
privilégio à magistratura. Ao contrário do que se alar
deia, o Senado Federal não garantiu aos juízes apo
sentadoria com proventos integrais. Ao contrário,
como os demais servidores públicos vão estar obri
gados à contribuição previdenciária a todos exigida;
não os liberou da idade mínima de 60 anos, uma das
condições para ser aposentado; não lhes concedeu
aposentadoria especial nem os exonerou de qual
quer encargo, etc. No entanto, há como que uma
tentativa de levar a opinião pública à histeria na pro
pagação da idéia de que os juízes são privilegiados.

A atuação dos juízes, investidos no cargo so
mente após aprovação em rigoroso concurso públi-

co, passa a ser vista com suspeição pela opinião pú
blica. A mídia, não poucas vezes, julga e condena
com facilidade, sem ao menos ouvir a parte contrá
ria, desprezando a regra do devido processo legal.

As conseqüências disso são trágicas: a hono
rabilidade de muitos juízes, construída em longos
anos de trabalho, é colocada em dúvida no noticiário
das grandes redes de televisão e nos principais jor
nais do País. Em questão de dias e mesmo horas,
reputações são destruídas e desmoralizadas.

Claro que a pluralidade democrática e a impren
sa livre, consagradas na Constituição de 88, nos per
mitem, hoje, vir a público em defesa da magistratura.

Não existe privilégio para os juízes. Ao contrá
rio, somente aos poderosos da iniciativa privada ou
instalados no Poder Público é que interessa o ames
quinhamento e desmoralização do Judiciário na sua
missão de garantir os direitos fundamentais estabe
lecidos na Constituição Federal.

Não fosse o Judiciário não teríamos feito a de
fesa do patrimônio nacional como fizemos no caso
da entrega da Vale do Rio Doce. A luta dos aposen
tados do INSS, bem como, a condenação de suces
sivos impostos e taxas inconstitucionais tem encon
trado nos juízes brasileiros a garantia de direitos
constantemente ameaçados e violados.

Enfraquecer o Judiciário é estimular o arbítrio e
a injustiça. Não é isso que o povo brasileiro quer.
Queremos sim um Judiciário independente e respei
tado e, em sua defesa, estaremos sempre presentes.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a divulgação do
meu pronunciamento no programa A Voz do Brasil..

Era o que tinha a dizer.

O SR. ADÃO PREITO (Bloco/PT - RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, mais uma vez somos obrigados a
ocupar este espaço para denunciar o tratamento que
vem sendo dado à reforma agrária pelo Governo Fe
deral. O Incra e o Ministério Extraordinário de Políti
ca Fundiária não vêm cumprindo com as metas
acertadas com as organizações do campo em diver
sos estados da Nação.

No Rio Grande do Sul, mais de 1.400 famílias
de sem terra aguardam acampadas em área provi
sória no Município de Júlio de Castilhos. Já são mais
de dez meses debaixo de um barraco de lona, so
frendo as mais variadas privações, inclusive as re
centes chuvas e os fortes ventos que castigam o Es
tado. É triste ver a morosidade do Governo ao en
frentar esta questão.
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No Estado do Pará temos hoje mais de 4 mil apenas 1%. No entanto, a verdade é que, com a re-
trabalhadores rurais ocupando a Superintendência dução do limite para a dedução conjunta dos dois
do Incra, em Marabá, para exigir a retomada das ne- benefícios de 8% para 4%, o espaço para o uso dos
gociações que estavam em curso, e surpreendente- dois benefícios ficou muito restrito.
mente, a negociadora retornou para Brasília, deixan- Como o benefício do vale-transporte é obriga-
do boquiabertos os sem-terra e seus próprios colegas de tório, ele terá preferência no uso por parte das em-
instituto. presas, até o limite estipulado na medida provisória

Em Brasília, os ocupantes da Fazenda Cunha, isoladamente, ou seja, 4%.
um latifúndio com mais de mil hectares, querem ini- Finalmente, o Ministério da Fazenda parece ter
ciar as negociações com o Banco do Brasil, adminis- conseguido o que queria, ou então foi enganado,
trador da área, para que possam realizar o primeiro com o limite estipulado para a dedução dos dois be-
assentamento no Distrito Federal. nefícios. Não sobrará espaço para o PAT, único pro-

São estes entraves burocráticos e a morosida- grama social do Governo que em parceria com a ini-
de do Governo que faz emergir nos movimentos so- ciativa privada, desde 1976, vem alimentando diaria-
ciais atitudes mais radicalizadas, que resultam em mente 10 milhões de trabalhadores brasileiros. Tra-
ocupações e tomadas de prédios públicos. O des- balhadores mal remunerados, que não recebem uma
respeito com a paciência das pessoas, geralmente· assistência médica digna, sem falar na questão das
vivendo em situações de extrema exclusão, é gritante aposentadorias. Já bastante sacrificados e com os
e nos leva todos a apoiá-los. salários baixíssimos, os trabalhadores voltarão, com

Portanto, Srs. Deputados, não nos surpreenda- certeza, a levar suas marmitas para o trabalho.
mos se os movimentos sociais brasileiros desenca- Registro, ainda, a visita de vários aposentados
dearem uma nova onda de ocupações e ações em do Estado de São Paulo à Comissão de Constituição
defesa das suas reivindicações. Elas são legítimas e e Justiça e de Redação da Casa e o adiamento, por
representam os interesses de imensas populações uma semana, da discussão relativa à aposentadoria.
que só têm um caminho para fugir da exclusão: a
mobilização popular. Era o que tinha a dizer.

Era o que tinha a dizer. O SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (PSDB -
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo mais uma vez a tribu-
Sras. e Brs. Deputados, a Medida Provisória nº na para falar sobre um grave problema que atinge os
1.602, publicada no DOU de 17 de novembro, res- brasileiros. É um erro pensarmos que a tuberculose
tringiu o beneficio de alimentação do trabalhador, ficou para a história junto com poetas e escritores do
representado pelo Programa de Alimentação do Tra- século passado. Dados divulgados na última terça-
balhador - PAT, de uma maneira sutil, parece mais feira, 17 de novembro, Dia Nacional da Tuberculose,
uma das maldades saídas do Governo Federal. pela Fundação Nacional de Saúde mostram que cer-

Até a divulgação do pacote as empresas pode- ca de 110 mil pessoas contraem a doença a cada
riam deduzir do Imposto de Renda devido até 8%, por ano no Brasil, desses morrendo 9 mil, ou seja, pelo
conta dos benefícios de alimentação e transporte do menos 25 pessoas por dia.
trabalhador. O benefício alimentação poderia repre- Para mim, fatalidade maior que esta é ver meu
sentar uma dedução de até 5% do Imposto de Renda Estado encabeçando a lista. O Rio de Janeiro é o
devido e o benefício transporte até 8%, desde que, Estado mais atingido com 112 doentes por 100 mil
aplicados em conjunto, não ultrapassassem o limite to- habitantes, liderando de longe o quadro nacional
tal de 8%. com 25% dos casos no País.

A partir da divulgação da medida provisória Por causa desses números, que já são suficiente-
que corta os incentivos fiscais às pessoas jurídicas, mente alarmantes, o Ministério da Saúde pretende desti-
o benefício alimentação foi reduzido para 4% e o nar, em 1998, R$12 milhões para a campanha de com-
transporte para 4%. Acontece que o vale-transporte bate à tuberculose no País. Serão R$3 milhões a mais
é obrigatório. E a medida provisória estabelece que do que deverá ser gasto com o mesmo objetivo este
o limite para dedução conjunta dos dois benefícios ano. O Ministério estima que, em todo o País, 75% dos
(alimentação e transporte) não pode exceder a 4%. casos são diagnosticados e passam por tratamento,

Aparentemente, o impacto sobre o benefício prometendo identificar e dar assistência a pelo menos
alimentação não seria grande já que o corte foi de 85% das pessoas que contraem a doença.
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Ao todo são 230 Municípios atingidos pela
doença e, ao contrário do que muita gente imagina,
a tuberculose é uma doença típica das grandes cida
des e com o surgimento da AIDS a situação se tor
nou um pouco mais complicada. Com a verba desti
nada à campanha de combate à doença, as Prefei
turas deverão promover a reestruturação de seus
centros de saúde para diagnosticar e atender melhor
os portadores de tuberculose.

Como sou um dos que rnais se preocupam
com o alastramento dessa doença, estou aqui mais
uma vez alertando a todas as autoridades para que
unam forças no combate à tuberculose. Esperamos
que a aplicação desses recursos seja feita com a
maior brevidade possível para que os resultados po
sitivos comecem a tomar lugar nas estatísticas.

Assim, da mesma maneira que desejo ver as
soluções aparecerem, desejo também que, com a
aplicação das verbas destinadas ao combate à tu
berculose, o Rio de Janeiro saia dessa liderança trági
ca e comece a ser citado corno principal combatente à
doença.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ocupo mais uma vez a tribuna para
pronunciar-me sobre a crise.

Sr. Presidente, é interessante, porque o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso sempre disse
que o País não tinha responsabilidade pela crise,
que esta era resultante do processo de globalização.

Disse o Sr. Arthur Sendas, Presidente da As
sociação Comercial do Rio de Janeiro, que "esse
abalo sísmico dos mercados de todo o mundo mos
trou que estávamos vulneráveis e dependentes dos
investimentos externos".

Na verdade, Sr. Presidente, a política econômi
ca em prática neste País vulnerou e desorganizou a
nossa economia, gerou a situação de alto déficit da
balança comercial e tudo isso é, evidentemente, res
ponsabilidade do Governo Federal, que não adotou
as medidas necessárias para resguardar os interesses
nacionais.

Era o que tinha a dizer.

O SR. VANIO DOS SANTOS (BlocolPT - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, tivemos hoje pela manhã
audiência pública da Comissão de Finanças e Tribu
tação com o Ministro Pedro Malan, da Fazenda, para
exposição dos efeitos da elevação da taxa de juros
sobre a economia nacional.

Na exposição inicial, como era de se espelar,
não foi apresentado nenhum trabalho mais contun
dente sobre o impacto inflacionário da elevação dos
juros, o custo dos novos impostos para a produção
nacional, nem o reflexo que a desaceleração do
crescimento econômico em 50% irá provocar no ní
vel da atividade produtiva e quanto ao aumento do
desemprego. ,

A conferência do Ministro Malan, pelo aspecto
professoral, monotônico e portador de uma racionali
dade fechada que caracteriza o discurso competen
te, serviu apenas para tomar coesa a base governis
ta e fortalecer o palanque em defesa das reformas
constitucionais; a tentativa é passar a panacéia de
que o mundo inteiro aguarda a demissão de servido
res públicos e a aposentadoria por tempo de
contribuição dos brasileiros.

Até a espinhosa questão do porquê o Executi
vo não patrocinou este ajuste fiscal nos três anos de
governo mereceu um tratamento profissional, argüi
do cuidadosamente através de pergunta formulada
pelo ex-Líder do Governo nesta Casa, Deputado
Germano Rigotto (PMDB).

E o Ministro, preparado para a pergunta, tran
qüilizou a todos respondendo que o Governo faz o
que faz no tempo certo. Que tudo tem a sua hora e
que o momento de crise criou as condições políticas
necessárias para a apresentação das medidas.

Mesmo negando formalmente o caráter mes
siânico do atual Governo, em hipótese alguma porta
dor exclusivo da verdade, dá para perceber que o
Governo FHC é alimentado pela arrogância de quem
acredita ser o salvador da pátria, o comandante das
transformações imprescindíveis para abrir a porta do
século XXI.

Fundamentalmente, o Governo quer controlar a
forte reação da opinião pública contra o pacote, isto
nas vésperas de ano eleitoral com reeleição, com a fal
sa idéia de que a instabilidade econômica deve-se à
não-efetivação de reformas estruturais no País: "refor
mas imprescindíveis para garantir a confiança do mer
cado investidor externo". Ou seja, abdica da responsa
bilidade de uma política de governo que gere renda,
emprego, de produção científica e tecnológica, com
alavancagem do mercado interno, de reforma agraria,
de produção agrícola, de poupança interna e de parti
cipação soberana frente à globalização e transfere
para o Congresso a culpa de todas as mazelas sociais
e todos os riscos conjunturais da eslabiização econômica
ancorada em variáveis extemas.

O Governo procura esconder que a crise do
mercado financeiro internacional, particularmente
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das bolsas de valores asiáticas, impacta no País por dônia e acredito que esteja também ocorrendo em
causa da nossa dependência subserviente ao capital outros Estados da Federação, especialmente na Re-
especulativo. Capital volátil que só quer os ganhos gião Norte, com os recursos constit~cionais dO cha-
fáceis e rápidos de nossos juros estratosféricos. O mado FNO (Fundo Constitucional de Financiamento
Brasil já perdeu em menos de um mês R$ 8,5 bilhõ- do Norte), que se destinam ao financiamento do de-
es das reservas monetárias para atenuar a evasão senvolvimento da região, tendo como clientela de
deste capital especulativo. E para o custo social des- escolha os pequenos produtores rurais.
ta política monetária, como por exemplo a triplicação Grande parte dos créditos concedidos já estão
da dívida externa e o crescimento estrutural do na fase de vencimento e os credores não estão con-
desemprego, não há resposta. seguindo cumprir com os pagamentos. Os motivos

Portanto, nós, da Oposição, manteremos o são os mais variados, sendo que o próprio Banco da
combate a esta encenação do Governo que quer lu- Amazônia alega que o fator principal tem sido a falta
dibriar do povo os efeitos amargos, recessivos e de uma assistência técnica habitual e rotineira nas
contracionistas do pacotaço fiscal. propriedades como emissão de laudos de vistoria e

A reforma administrativa não é a reforma do sugestões feitos em tempo hábil. Não existindo uma
Estado. E a reforma da Previdência não é uma nova assistência técnica orientadora e educativa, com cer-
política de assistência social. São medidas liberais teza os resultados dos financiamentos e dos projetos
que visam apenas desonerar o Estado de suas fun- contemplados não cumprirão os objetivos sociais
ções sociais. Não servem efetivamente para comba- dos incentivos às regiões mais pobres do País.
ter o déficit público, mas acenam, com certeza, para A devida orientação, a pesquisa das melhores
os compromissos de gaveta com a comunidade fi- alternativas e opções para a pequena propriedade
nanceira internacional, particularmente com órgãos rural na Amazônia, associada aos planos municipais
como FMI e Banco Mundial, que exigem unilateral- de desenvolvimento, a assistência técnica como co-
mente a privatização do patrimônio público e a redu- rolário principal e indispensável, com certeza, além
ção do Estado para a concessão de novos emprésti- de inserir a propriedade rural no contexto realmente
mos. E a roda-viva da dependência com subserviência produtivo, onde pagar a conta também faz parte de
continua.... um avanço na cabeça do produtor, vem incorporar a

Este é o debate que a pressão das urnas irá Região Norte num modelo de desenvolvimento real-
exigir. Aí sim, vamos ver a mão neoliberal espalma- mente sustentável.
da, com os dedos da saúde, educação, segurança, Tenho, Sr. Presidente, procurado analisar as
agricultura e emprego decepados por promessas diferenças entre os critérios, entre o Procera e os
eleitoreiras não cumpridas. créditos do FNO. Francamente, não consigo enten-

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a publicação do der as diferenças. O Procera destina-se aos finan-
meu pronunciamento no programa A Voz do Brasil. ciamentos iniciais de sedimentação do pequeno pro-

Era o que tinha a dizer. dutor rural, 'no momento de seu assentamento pelo
O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB Incra dentro de um novo projeto, enquanto o FNO

RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- também se destina à mesma clientela, com apenas
te, Sras. e Srs. Deputados, fazer a defesa dos endi- uma diferença: que este já se encontre assentado.
vidados, nestes tempos de globalização da econo- Na região amazônica, devido a mais de dez
mia, parece até coisa bem ultrapassada e que está anos de ausência de investimentos do INcra em in-
fora de moda. fra-estrutura dos projetos de assentamento, posso

No entanto, causas justas sempre serão opor- dizer com franqueza, que todos os assentamentos
tunas e convenientes em qualquer que seja o mo- do Estado de Rondônia podem ser considerados
mento, ainda mais quando se fala do pequeno pro- como iniciais. E com este raciocínio não posso con-
dutor rural. Acredito que não seja uma boa norma ceber as diferenças de tolerância de juros diferencia-
criar medidas que venham a restringir as oportunida- dos, uma vez que o Procera paga apenas o principal
des de fixação do homem ao campo, bem como pro- e 50% dos juros de mercado.
piciar a ele as condições necessárias de melhorar a Entendendo que as duas situações são idênti-
renda familiar, além de gerar empregos. cas, cabe à área econômica do Governo as alteraçõ-

Cito, a título de exemplo, os altíssimos índices es necessárias para se dar eqüidade a situações
de inadimplência que vêm ocorrendo com os finan- dos pequenos produtores de Rondônia. Inclusive, re-
ciamentos aos pequenos produtores rurais de Ron- centemente estiveram reunidos, em representações
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de todo o Estado, na cidade de Ji-Paraná (RO), para
debaterem a solução desse problema. Tenho certe
za de que o Governo existe para resolver problemas,
e a igualdade de condições Procera-FNO deverá
merecer a atenção do Banco da Amazônia e dos
Ministérios do Planejamento e da Fazenda.

Era o que tinha a dizer.
O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB

DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, no ano passado, o Go
verno Federal gastou R$475 milhões em publicidade
destinada, única e exclusivamente, a dar suporte ao
projeto reeleitoral de Fernando Henrique Cardoso. O
mesmo montante será gasto este ano.

A revista Veja publicou reportagem de três pá
ginas contando todas as mazelas dos gastos publici
tários do Governo Federal, que é, hoje, o maior
anunciante do Brasil.

Anualmente, gasta quatro vezes mais que a In
glaterra, sete vezes mais que a Argentina e dez
vezes mais que a Austrália.

As informações contidas em Veja mostra de
modo claro o uso ostensivo de campanhas publicitá
rias voltadas para o fortalecimento do projeto reelei
toreiro de Fernando Henrique Cardoso.

Somente a campanha publicitária do projeto
Brasil em Ação, que será o carro-chefe da campa
nha de Fernando Henrique Cardoso no próximo ano,
consumirá R$28 milhões.

Somos contrários ao uso político das verbas de
publicidade para vender uma imagem de governo.
Os gastos com publicidade devem ser comedidos e
se restringir à divulgação de serviços como de cam
panhas de vacinação, da data de pagamento do
abono salarial, entre outros.

Quantas casas populares dariam para ser
construídas com os R$475 milhões de dinheiro públi
co que o Governo gastou em publicidade no ano
passado e que gastará este ano?

O Palácio do Planalto deve explicações ao
povo brasileiro, ao Congresso Nacional e ao Tr.ibunal
de Contas da União sobre esses gastos publicitários
absurdos.

Era o que queria dizer.
O SR. VALDECI OLIVEIRA (Bloco/PT - RS.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, os trabalhadores tiveram
uma grande vitória na semana passada quando o
Supremo Tribunal Federal concedeu liminar suspen
dendo os efeitos da Medida Provisória nº 1.523, de
1996, que impedia a soma do tempo de serviço no

meio rural na contagem do tempo para a aposenta
'doria do trabalhador urbano.

O pedido de liminar apresentado pelo PT e de
mais partidos do Bloco de Oposição, conseguiu fa
zer justiça para milhares de trabalhadores que são
ex-trabalhadores rurais e estavam com muitas difi
culdades de fechar o tempo de aposentadoria. A Me
dida Provisória nº 1.523/96 exigia que os ex-traba
lhadores rurais comprovassem o recolhimento da
contribuição de um período em que não eram obri
gados a contribuir p~ra que a aposentadoria fosse
calculada com base nos salários dos últimos anos. A
Medida Provisória também impedia que estas aposen
tadorias ultrapassassem o valor do salário mínimo.

Desta vez, Sras. e Srs. Parlamentares, os de
sejos maquiavélicos do Presidente Fernando Henri
que que desrespeitam profundamente os trabalhado
res não tiveram êxito. Como FHC pôde assinar esta
medida provisória que ignora a Constituição Federal
que assegura a contagem recíproca e a legislação
anterior que não obrigava o trabalhador rural a con
tribuir para a Previdência? Deve ser para aumentar a
sua receita fiscal para financiar suas obras eleitorais.

No Rio Grande do Sul, que é um Estado agrí
cola, esta decisão no STF representa uma· grande
notícia para milhares de trabalhadores que migraram
do campo para as cidades e para outros tantos que,
nas pequenas e médias cidades, alternaram tempos
de trabalho no campo e na cidade.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO ROCHA (BlocolPT - PA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sras. e
Srs, Deputados, mais uma vez o Estado do Pará
se vê às voltas com problemas na operacionaliza
ção da reforma agrária. Mais de 5 mil trabalhado
res rurais estão acampados em Marabá, parte de
les agora ocupando as instalações do Incra naque
la cidade, mas todos reivindicando a agilização
nos procedimentos para o assentamento dos tra
balhadores sem-terra, a liberação de recursos
para o plantio e também a substituição do Coorde
nador Regional do Incra em Marabá, que nunca
abriu canais de negociação e diálogo com as entida
des do movimento social.

A situação se agravou no dia de ontem, quan
do a assessora especial do Ministro da Política Fun
diária, Sra. Vera Azevedo, enviada de Brasília para
encaminhar as negociações em nome do Ministro,
simplesmente não retornou na parte da tarde para
dar continuidade à reunião iniciada pela manhã, vol
tando à Brasília sem maiores explicações.
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Tal fato gerou um clima de indignação e revolta
entre os trabalhadores rurais, que estavam cami
nhando na rota do entendimento com a repre
sentante do Ministro. Inclusive, Sr. Presidente e
colegas, já havia sido acordado que o INCRA seria
desocupado imediatamente após o termino das
negociações.

Com a volta de Vera Azevedo para Brasília, os
trabalhadores resolveram continuar a ocupação, im
pedindo a partir de então a entrada ou saída de
qualquer pessoa.

Deve ser ressaltada a posição dos trabalhado
res rurais, representados em comissão composta
por membros da Comissão Pastoral da Terra - CPT,
Federação dos Trabalhadores na Agricultura - FE
TAGRI, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra
MST, e Confederação dos Trabalhadores na Agricul
tura - CONTAG, no sentido de que em nenhum mo
mento houve qualquer tentativa ou ameaça de se
qüestrar a Sra. Vera Azevedo ou qualquer outro rep
resentante do INCRA, bem como também não hou
ve nenhuma ameaça à integridade física de qualquer
pessoa. Os trabalhadores rurais são de paz. O que
sempre se procurou é o caminho do diálogo, infeliz
mente não correspondido pelo Ministério da Política
Fundiária.

Faço aqui um apelo ao Sr. Ministro da Política
Fundiária para que reabra o diálogo com o movimen
to, de forma a que se possa dar solução imediata
para os inúmeros e graves problemas enfrentados
por mais de dez mil trabalhadores sem terra que se
encontram naquela área. E necessário que se reco
nheça, ao menos de vez em quando, erros na no
meação de dirigentes públicos. É evidente que a no
meação nos cargos de confiança é prerrogativa do
Executivo, nesse caso, mas também é preciso que
se indiquem pessoas sintonizadas com as aspirações
dos trabalhadores rurais e com o momento de extre
ma gravidade que ocorre nos campos brasileiros. A
"voz rouca do campo" deve ser levada em conta. Ao
menos é o que diz o Presidente FHC.

Finalizando, Sr. Presidente e nobres colegas,
quero registrar meus parabéns aos valorosos traba
lhadores presentes em Marabá, que não obstante di
ficuldades de toda a ordem, se uniram na busca de
seus direitos de serem cidadãos, nos seus direitos
de poderem sustentar suas famílias e terem direito à
uma vida digna, além de, com isso, estarem contri
buindo para diminuir a fome que grassa em nosso
País. Não é mais possível que no limiar do século
XXI ainda tenhamos pessoas passando fome em
nosso País, enquanto milhões de hectares, não mi-

Ihares, estão desocupados, abandonados, não pro
duzindo sequer um pé de couve.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CARLOS CARDINAL (Bloco/PDT - RS.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, registro nos Anais da Câ
mara Federal estudo que recebi do Presidente da
Associação dos Arrozeiros de São Gabriel, João
Francisco da Costa, referente à situação do setor
agropecuário naquele Município.

O referido trabalho foi realizado com a participa
ção dos arrozeiros, sojicultores e agricultores, entida
des da indústria, do comércio e do setor de prestação
de serviço e apresenta dados significativos dando con
ta do continuado empobrecimento do setor.

A seguir, apresento por área de atividade os
resultados do estudo.

1. Da Lavoura e da Pecuária.
1.1 - Orizicultura.
Registra-se uma redução no plantio da lavoura

arrozeira, da ordem de 8 mil hectares, pois esta cul
tura passou de 31 para apenas 23 mil hectares.

1.2 - Sojicultura.
Houve redução de plantio, da mesma forma

que no arroz, porém da ordem de 45 mil para so
mente 15 mil hectares, registrando-se uma redução
da ordem de 30 mil hectares.

1.3 - Triticultura.
Significativamente, o trigo já foi, no Município

de São Gabriel, considerável fator de sua economia.
Pois hoje, praticamente, nada significa, eis que hou
ve uma diminuição em seu plantio na seguinte or
dem: de 30 mil hectares para insignificantes 500
hectares.

1.4 - Bovinocultura.
Desastradamente o rebanho bovino do Municí

pio de São Gabriel caiu de 660 mil cabeças para não
mais de 300 mil, contabilizando-se uma queda de
360 mil cabeças de gado.

1.5 - Ovinocultura.
Em pouco mais de 10 anos, a criação de ove

lhas teve uma queda vertical em sua produtividade,
pois caiu em mais de 50%. De 250 mil cabeças, re
gistra-se apenas 120 mil cabeças nos dias de hoje.

2. Da indústria, comércio e serviços.
2.1 Indústria da carne.
Havia, há aproximadamente 10 anos, três em

presas Industriais da carne, três frigoríficos. Resta,
hoje, nada mais que "uma".

2.2 Indústria de laticínios.



CARTA DE SÃO GABRIEL

Interiozação da Comissão de Agricultu
ra, Pecuária e Cooperativismo da Assem
bléia Legislativa do Rio Grande do Sul em
São Gabriel- RS

A Prefeitura Municipal de São Gabriel, a Câma
ra de Vereadores, a Comissão de Agricultura, Pe
cuária e Cooperativismo da Assembléia Legislativa
do Rio Grande do Sul, o Setor Industrial e Comer
ciai, e os representantes do Setor Agropecuário de
São Gabriel e da Região, reunidos no dia 17 de no
vembro de 1997, pela manhã, na Câmara dos Ve
readores, em uma reunião de Interiorização desta
Comissão, debateram os prejuízos causados pelo
fenômeno EI NiílO ao Comércio e o Setor Primário
deste Município e da Região.

Após os debates, resolveu-se elaborar uma
carta documento, onde manifesta-se as necessida
des dos setores em busca das devidas soluções,
junto aos órgãos governamentais:
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São Gabriel abrigava uma indústria de laticí- e de nosso setor industrial, comercial e de nosso se-
nios e embutidos, a empresa de prosperidade do Sr. tor de prestação de serviços. O desaparecimento
Aníbal Saglia. Foi a primeira empresa do gênero na dessas empresas tem gerado, continuamente, a di-
região. De há muito está fechada. Hoje não mais minuição do número de empregos, de salários, do
existe uma sequer! nível de escolaridade, analfabetismo e baixíssimo ní-

2.3 - Indústria de cal e calcário. vel social, aumentando à cada ano, o número de
Havia ·uma" chamada, carinhosamente, pela pessoas excluídas. É urgente, pois, que se reverta

população de Forno de Cal, no corredor do Bom este quadro, negro de nossa região, adotando-se as
Fim. Como o destino das demais, acabou por fe- providências necessárias para que se inicie um ciclo
char! E com ela a desativação de dezenas de em- de desenvolvimento e de melhoria das condições so-
pregos. ciais em que vivemos.

2.4 - Patrulhas motomecanizadas. 4. Avaliação de perdas anuais.
Havia duas - a Comata e a Alcan -, num total 4.1 Computadas as baixas supramencionadas,

de 146 máquinas agrícolas entre tratores e automo- contabiliza-sE' uma perda anual de R$
trizes, prestando relevantes serviços à agricultura e 47.600.000,00. Saliente-se que os preços estão
à pecuária do Município. Pois ambas estão desper- defasados em 68%, provavelmente de perdas, por
cebidas. falta de reajustes nos preços desde a implantação

2.5 _Transporte. do Plano Real. Sr. Presidente, na conclusão do es
tudo, os setores envolvidos pedem que o mesmo

Havia em São Gabriel, pelo menos, três com- seja encaminhado às autoridades da região, Esta-
panhias aéreas - a Varig, a Savag e a Cruzeiro do do e País.
Sul - com vôos regulares à Capital e ao interior do
Estado. Pois nem ao menos uma nos resta hoje. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
Quanto ao transporte rodoviário, transporte coletivo, gravidade da situação fez com que no último dia
havia ~ empresa Rainha da Fronteira, a primeira da 17 de novembro a Comissão de Agricultura da As-
região. Aqui circulou o primeiro ônibus movido à óleo sembléia Legislativa do Estado realizasse em São
diesel. Empresa desaparecida, porquanto absolvida Gabriel reunião de interiorização, onde foi elabora-
pela poderosa Ouro & Prata. Em transporte de car- da a Carta de São Gabriel, a qual registro nos
ga, aqui sediava-se a empresa Rápido União S.A, Anais da Casa.
como só é de acontecer, desaparecida como as de- CARTA A QUESEREFEREO ORADOR:
mais. Em transporte ferroviário, a RFFSA colocava à
disposição dois trens de passageiros: um diurno e
outro noturno; como nos demais ramais ferroviários
do Estado, desativados.

2.6 - Comércio.
Somente em revenda de veículos, haviam três:

Volkswagen, Ford, e Crysler. Revendas agrícolas
haviam a Ford, a Valmet, a Agrale, a Claysson, a
Massey Ferguson, a Santa Matilde, a Ideal e a CBT,
portanto oito. Resta-nos apenas uma revenda de au
tomóveis, a Chevrolet, e uma revenda de máquinas
agrícolas - a Massey Fergusson.

2.7 - Outros.
Temos assistindo a falência de numerosas em

presas de nossa terra: Mário Pereira, Lojas King,
Barraca São Sebastião, Supermercados OK, Comer
ciai Salgado, Supermercados Aimoré, Cooperativas,
além de outras de menor porte que seria enfático
enumerá-Ias.

3. Sinopse.
3.1 - Considerável tem sido, de ano para ano, a

diminuição de nossas lavouras, de nossos rebanhos
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1 - Que o Governo do Estado do Rio Grande
do Sul disponibilize recursos imediatos provenientes
da venda de nossa estatal, Companhia Estadual de
Energia Elétrica - CEEE, para ps municípios atingi
dos pelo fenômeno EI NiílO, que estão em situação
de emergência e/ou estado de calamidade pública,
a exemplo dos recursos que serão destinados ao
asfaltamento de estradas do Programa "Nenhum
Município sem Asfalto" para serem aplicados no se
tor Agropecuário.

2 - Que o Governo Estadual e Federal suspen
da todos os descontos institucionais e a cobrança de
parcelamento de dívidas anteriores, pelo prazo míni
mo de 1(um) ano, aos municípios comprovadamente
atingidos pelo fenômeno EI NiílO.

3 - Pleitear recursos com urgência, junto ao
Sistema Financeiro, para o replantio, através de um
aditiwo aos contratos, diante da necessidade de
cada agricultor atingido pelo EI NiílO.

4 - Agilizar a liberação de recursos do PROFA
NA Investimento e abertura de uma linha decrédito
de PRONAF Custeio nas agências do Banrisul.

5 - Destinar recursos para a construção de
barragens dos projetos aprovados pelo Comitê de
Gerenciamento da Bacia do Rio Santa Maria.

6 - Prorrogar as Parcelas Securitizadas e de
Investimentos, (FINAME), nos casos em que não é
possível comprovar a frustração da safra.

7 - Destinar recursos para a implantação de
um projeto de florestamente e reflorestamento e di
versificação de culturas para a região.

8 - Encaminhar a AGM e a FAMURS a solicita
ção de um estudo para os municípios situação de
emergência decretarem em conjunto o estado de ca
lamidade pública.

9 - Fazer um planejamento agropecuário do
Rio Grande do Sul com vistas ao Mercosul, bus
cando igualdade de condições, retirando a compe
titividade, na visão de que nós, unidos e integra
dos, terceiros um potencial agropecuário capaz de
produzir e suprir as necessidades do mundo em
alimentos.
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~ ..
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Tanto assim é que coexistem, administradas
pela Caixa Econômica, a Loteria Federal, a Instantâ-,
nea, a Loteria Esportiva, a Quina, a Sena, a Super
sena e a Mega Sena, tendo em seu conjunto arreca
dado recursos brutos da ordem de 1 bilhão e 600
milhões de reais em 1996.

Cumpre lembrar, por oportuno, que segundo
dispõe o art. 195, inciso 111, da Constituição Federal,
bem CQmo o art. 11, parágrafo único, alínea e, da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991, a receita dos con
cursos de prognósticos contribui para custeio da Se
guridade Social (Saúde, Previdência e Assistência
Social).

Concorrem com a Seguridade Social, deduzi
dos o prêmio, o Imposto de Renda e as despesas de
administração, as destinações legais para o Fundo
Nacional da Cultura (Lei n° 8.313/91), Fundo Peni
tenciário Nacional (Lei Complementar n° 79/94), Cré
dito Educativo (Lei nº 9.288/96) e percentual de in
centivo ao desporto nacional (Lei Zico).

Diante desse quadro, cercamo-nos das precau
ções necessárias quanto ao mérito da proposição,
procurando ouvir as opiniões e argumentos da Fede
ração Nacional das APAE, de lideranças religiosas e
das autoridades econômicas da área.

O resultado deste trabalho concretizou-se em
sugestão da própria Caixa Econômica Federal, no
sentido de que a entidade, como executora das lote
rias federais, possa promover a criação de uma mo
dalidade específica que destine a renda líquida à
Federação Nacional das APAE, FNC e FNM.

Como requisito da concessão, exigir-se-ia a
obrigatoriedade de aplicação dos recursos em pro
gramas de caráter social, de educação e de assis
tência social administrados por aquelas Federações
e por entidades assistenciais crendenciadas.

Assim, ante a demanda por uma melhor pres
tação assistencial aos portadores de deficiência e
entendendo plausível a solução acima explicitada,
votamos pela áprovação do Projeto de Lei n° 2.915,
de 1994, na forma do substitutivo em anexo.

Era o que tinha a dizer.
a SR. LUIZ MAINARDI (Bloco/PT - RS. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, recentemente, participei, em rep
resentação a essa Casa, da 12ª Conferência Inter
nacional de Turismo da Organização Mundial de Tu
rismo, que se realizou em Istambul, na Turquia,
onde o tema abordado foi o desenvolvimento da in
dústria mundial do turismo. Confesso que alguns da-
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a SR. LEÔNIDAS CRISTINa (PPS - CE. Pro- cionamento tomando-se apenas as de âmbito fede-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. ral.
e Srs. Deputados, o Município de Sobral realizará
uma antiga aspiração, a partir de 1998, quando irá
ter início a instalação de um curso de Direito com
uma turma especial de vinte alunos.

Trata-se de uma parceria da Prefeitura de So
bral com a Universidade Federal do Ceará, a Univer
sidade do Vale do Acaraú, o apoio do Secretário de
Ciência e Tecnologia e a colaboração do Tribunal de
Justiça do Estado.

O esforço concentrado dessas entidades possi
bilitará o surgimento de um importante fórum de de
bates jurídicos em Sobral, com repercussão direta
nos 35 Municípios circunvizinhos, que também serão
beneficiados com o curso de Direito.

No pensar do Prefeito Cid Gomes, de Sobral,
"cursos como este são, tradicionalmente, terrenos
férteis para o surgimento e formação de novas lide
ranças políticas". O Reitor da Universidade Federal
do Ceará, Roberto Bezerra, acredita que a inte
riorização das ações da UFC, sem perda de qualida
de, favorece e fortalece as comunidades regionais.
O Reitor, Dr. José Teodoro Soares, da Universidade
do Vale do Acaraú, o Secretário da Ciência e Tecnolo
gia, Ariosto Holanda e o Desembargador José Maria
de Melo, Presidente do Tribunal de Justiça, concordam
que o processo adotado economiza recursos financei
ros e maximiza recursos humanos e proporcionam sig
nificativos ganhos de qualidade no ensino.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
congratular-me com o povo de Sobral por esta signi
ficativa conquista e deixar registrado o esforço indivi
duai das autoridades envolvidas nessa parceria por
tornar possível o curso de Direito na Região Norte
do Estado.

Era o que tinha a dizer.
Sr. Presidente, peço a divulgação do meu dis

curso no programa A Voz do Brasil.
a SR. SERAFIM VENZaN (Bloco/PDT - SC.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, reputado de elevada impor
tância, o trabalho desenvolvido pelas Associações
dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, FNC
e FNM, em todo o País, por congregar os esforços
dos familiares e da sociedade na humanitária tarefa
de propiciar ajuda e defender os direitos dos porta
dores de deficiência, sobretudo daqueles em situa
ção de risco social.

Todavia, sem demérito da nobre finalidade de
angariar recursos para a causa dos deficientes, cau
sa-nos preocupação a quantidade de loterias em fun-
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dos do turismo mundial são estarrecedores e, ainda R$ 70.000,00, tanto próprios, como arrecadados sob
mais, se confrontados à tímida participação brasilei- forma de patrocínio.
ra nesta indústria muito rentável, não poluente e Indispensável, para tanto, que a v.ontada pólítica
grande geradora de empregos. do Governo Federal seja direcionada, de forma decisi-

Para que V.Exas. tenham uma idéia, a Turquia, va, nesse rumo. O caminho está demonstrado, resta
país sede do evento a que me refiro, tem 10 % de às autoridades antes referidas a manifestação da von-
seu PIB vinculado ao turismo, enquanto no Brasil, tade e a disponibilização dos meios para trilhá-lo.
nem 0,5% do PIB é possível contabilizar. Hoje, em Era o que tinha a dizer.
âmbito mundial, a indústria do turismo é uma das O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Pronun-
maiores em movimentação de recursos. cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, estou

A propósito, no dia de ontem, recebi, em meu preocupado com os dados recentemente divulgados
gabinete, fac simile da Câmara de Turismo do Rio pela imprensa, que mostram o aumento do número
Grande do Sul. A correspondência dá conta de pro- de mortes violentas de jovens e adolescentes, seja
jeto que congrega todas as entidades, particulares e por acidentes de trânsito ou por homicídios. Essa si-
públicas envolvidas com o turismo no Rio Grande do tuação exige uma medida emergencial e uma políti-
Sul, a fim de viabilizar ações objetivas e eficazes de ca voltada para os adolescentes.
organização e desenvolvimento do setor no Estado. Dados divulgados em pesquisa sobre as condi-

O projeto da Câmara de Turismo do Rio Gran- ções dos jovens brasileiros demonstram que em
de do Sul está contemplado na previsão orçamentá- 1990 o homicídio causou a morte de muitos adoles-
ria do corrente exercício de 1997, agora, já tendo centes entre 15 e 17 anos, representando 25,3%
percorrido o longo percurso das competentes avalia- das mortes, enquanto em 1980 esse índice era de
ções de oportunidade mérito, aguarda, exclusiva- apenas 7,8%. Atualmente os índices de morte vio-
mente a chancela do limo. Sr. Presidente da Empre- lenta de jovens e adolescentes chega a 35,4%.
sa Brasileira de Turismo - EMBRATUR, Sr. Caio É preciso uma política voltada para os adoles-
Luiz de Carvalho, e do Exmo. Sr. Ministro Francisco centes no aspecto preventivo e social, bem como na
Dornelles, da Indústria, do Comércio e do Turismo. proteção dos direitos da juventude.

Rogo, desta tribuna, a esses honrados senho- Era o que tinha a dizer.
res que dediquem especial atenção ao mencionado O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia
projeto que é de fundamental importância para o Rio o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Grande do Sul, como forma de alavancar e diversifi- Deputados, o Governador do Estado do Rio de Ja-
car a indústria do turismo no Estado. neiro, Marcello Alencar, tem dado provas incon-

Vale destacar que o Rio Grande do Sul possui testáveis de seu comprometimento firme e sério de
um grande potencial turístico, ainda inexplorado, que administrar a máquina pública com probidade, no
agrega variados estilos, aspectos socioculturais e sentido de erradicar o quadro de dificuldades finan-
uma grande vocação natural para o turismo alternati- ceiras por elé encontrado, deixado como uma heran-
vo (como turismo de aventura, ecológico e desporti- ça maldita pela gestão anterior a sua. Confiamos,
vo). Não refiro aos roteiros já sobejamente conheci- apesar de todas as adversidades, na capacidade de
dos da Serra e do Vinho, mas a possibilidades não recuperação do Estado, administrado por competen-
explorados condizentemente. tes homens de Governo, embuídos do interesse

Em tais condições, de nenhuma ou deficitária maior de soerguimento da economia do Estado do
exploração, estão as paisagens dos pampas na me- Rio de Janeiro, o que efetivamente está sendo ates-
tade do sul do Estado, que tanto podem ser aprovei- tado por todos agora.
tadas através de hotéis-fazenda, como também pela Dito isto, Sr. Presidente e nobres colegas Par-
correta divulgação de suas belezas naturais para ex- lamentares, reitero, mais uma vez, a minha certeza
ploração do ecoturismo, como é exemplo de destaque de que está reservado amplo programa de investi-
as Minas do Camaquã, no Município de Caçapava do mentos e obras para o interior do Estado do Rio de
Sul. Janeiro, mais especificamente para as regiões que

Por fim, Sras. e Srs. Parlamentares, é bom fri- represento nesta Casa - norte, noroeste e centro-norte
sar que o projeto da Câmara de Turismo do Rio fluminense.
Grande do Sul tem condições de disponibilizar apoio Apoiamos as medidas administrativas de con-
técnico, logístico, assessoramento e consultoria à trole e redução de gastos assumidas pelo Governa-
Embratur, além de recursos financeiros em tomo de dor Marcello Alencar durante o rígido período inicial
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de seu mandato, prejudicado pelo caos das contas
públicas, herdado da malfadada administração pas
sada. Mas compreendemos ser este o momento
ideal - o de saneamento e consolidação da econo
mia do Estado - para que se possa destinar ao inte
rior todos os investimentos que a ele são necessários
e fundamentais.

Neste sentido, estivemos reunidos com o Se
cretário Estadual de Planejamento, Dr. Marco Aurélio
Alencar, na tarde da última segunda-feira, quando
apresentamos um programa mínimo de investimen
tos para Campos, Município pólo do norte fluminen
se e regiões vizinhas. É importante frisar que o con
vite para apresentação das reivindicações partiu do
próprio Secretário, Dr. Marco Aurélio, ciente, corno o pró
prio Govemador Marcello Alencar, de que estamos vi
venciando a hora mais adequada para a adoção de série
de iniciativas, na área da administração estadual, que
irão contribuir para o nosso desenvoMrnento regional.

Uma das principais reivindicações por mim
apresentadas diz respeito à agricultura, no sentido .
de que o Estado apóie, com liberação de mais recur
sos, atividades de fruticultura, pesca e produção ru
ral, além da instalação de módulos de irrigação, ten
do como base a ampliação do programa de recupe
ração de canais, em parceria com o Governo Fede
ral. No segmento de transportes, reivindicamos
obras nas principais rodovias estaduais localizadas
em Campos, e em Municípios vizinhos, dentro do
programa Roda Rio. No setor de saneamento, priori
zamos a continuidade da política de aumento da
oferta de água em Campos, com reforma e extensão
da rede de distribuição, e ainda a instalação de mi
niestações de tratamento em diferentes pontos do
Município e da região.

Outro setor importante é o da segurança públi
ca, o que nos fez cobrar investimentos para a refor
ma e ampliação da 134!! Delegacia de Polícia de
Campos, como a manutenção de apoio para o proje
to da construção de uma DP no subdistrito campista
de Guarus, em obra que conta, de forma inédita em
todo o Estado, com a parceria da comunidade. Com
plementando esta política de investimentos em se
gurança, cobramos ainda do Secretário Marco Auré
lio Alencar a instalação de destacamentos da Polícia
Militar (os DPO), em bairros periféricos de Campos e
em Distritos que precisam de maior policiamento
nestes dias de hoje.

Contudo, o projeto de maior importância, para
o qual pleiteamos o máximo de empenho do Gover
nador Marcello Alencar, foi o da instalação em Cam
pos da segunda Usina Termelétrica autorizada pelo

Governo Federal. A usina será construída por grupo
d~..empresas, privatizadas, de distribuição de e[ler
gia elétrica, a Escelsa, do Espírito Santo, a Light,
CERJ e Cataguases-Leopoldina. Esperamos do Es
tado uma postura de parceria com o consórcio da
térmica de Campos, para que se possa estudar al
ternativas de redução da incidência da cobrança de
ICMS para o projeto.

O projeto da Usina Termelétrica para Campos
continua a ser uma prioridade do consórcio das dis
tribuidoras de energia, apesar de todos os proble
mas apresentados atualmente pela conjuntura nacio
nal, em face, principalmente, de se tratar de uma ini
ciativa que visa conceder ao Sudeste do País uma
situação mais estável em termos de geração de
energia, dando as condições necessárias para que o
crescimento econômico nesta área se dê sem solu
ção de continuidade. A Térmica de Campos, local
mais provável para a sua instalação, deverá gerar
700 megawatts, com· os investimentos para a sua
viabilização estando orçados em cerca de US$ 500
milhões.

Certos da compreensão do Governo do Estado
do Rio de Janeiro para com os interesses dos Muni
cípios do interior, aguardamos, ainda para as próxi
mas semanas, a divulgação e conseqüente confir
mação do programa de investimentos de Mi::ucello
Alencar para Campos e Municípios vizinhos do nor
te, noroeste e centro-norte fluminense.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Tem

V.Exa. a palavra
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, quarta~feira, dia de ses
são ordinária, surpreendo-me com uma pauta que
não tem projeto algum a ser apreciado. Estranho o
fato, pois temos projetos de urgência, projetos em
prioridade, vários projetos em condições de ser pau
tados e nenhum deles vem à pauta.

Na verdade, sei qual o jogo que se está arman
do: é a contagem da quinta sessão consecutiva para
o início da votação, em uma sessão extraordinária,
do segundo turno da reforma administrativa. A Mesa,
porém, poderia ter tomado uma cautela a mais e co
locar um PDL, ou qualquer outra matéria em pauta.
Não se admite que numa quarta-feira, em uma ses
são ordinária, matérias de urgência e de prioridade
não estejam na Ordem do Dia.

É a indagação que faço à Mesa.
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o SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - No
bre Deputado, V.Exa., em parte, tem razão na recla
mação que ora faz. A Mesa apenas diz que a pauta
é prerrogativa do Sr. Presidente, ouvido o Colégio de
Líderes. Acho que V.Exa. tem toda a razão e deve
chamar a atenção do Líder do seu partido por ter
concordado com esta Ordem do Dia. Mas lembro a
V.Exa. que temos tmbaIho nas Comissões e recebimento
de projetos, emendas e recursos.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - V. Exa. não
respondeu se existem para ser pautados projetos de
urgência e em prioridade.

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - A Ordem
do Dia hoje é exatamente trabalho das Comissões,
nobre Deputado.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Pauta fan
tasma.

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - No
entender de V.Exa. E estamos com o Gasparzinho
nos aparteando.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con
cedo a palavra ao Deputado Wilson Braga.

O SR. WILSON BRAGA (PSDB - PB. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é realmente dramática a situação
do Cariri paraibano, com o agravamento da crise
provocada pela falta d'água e a longa estiagem que
vem atingindo o Nordeste, especialmente o Cariri, na
Paraíba, a que já me referi. A falta d'água, inclusive
para beber, está levando as populações de alguns
Municípios ao desespero, como é o caso de Monteiro,
Juazeirinho e Soledade, onde o abastecimento do lí
quido precioso está sendo feito precariamente por
carros-pipas e carroças improvisadas.

A cidade de Monteiro, a mais populosa e a
mais importante do Cariri, vem sendo a mais atingi
da, porque os açudes que a abasteciam com água
potável secaram inesperadamente, levando o Prefei
to Carlos Batinga não só a decretar calamidade pú
blica no Município, como tentar resolver o problema
através de medidas emergenciais.

Por várias vezes, Sr. Presidente, através de
emendas ao orçamento e de pronunciamentos nesta
Casa, procurei alertar as autoridades governamen
tais para implantar providências definitivas em favor
do Cariri, como a adutora de Moxotó para a Serra de
Japitacá, em Monteiro, como sendo a única alternati
va para uma solução definitiva para o Cariri.
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A transposição das águas do São Francisco,
nesta hipótese, e através deste canal, tornaria o Rio
Paraíba perene e solucionaria de uma vez o proble
ma da falta d'água na região, não só para o consu
mo humano, mas para as necessidades da agricultura,
inclusive irrigação.

No entanto, Sr. Presidente, nada foi feito, e as
emendas que apresentei não foram aprovadas e ne
nhuma providência por parte do Governo foi tomada,
e agora estão eles de calças na mão contemplando
a aflição das populações e o sofrimento do povo.

Ao fazer esta denúncia, que já foi formulada in
clusive na edição de hoje da Folha de S.Paulo, o
faço com absoluto conhecimento dos problemas e
dificuldades por que passam as populações do Cari~

ri, pois foi no meu Governo que o Projeto Canaã, no
Cariri, construiu o maior número de reservatórios d'
água, açudes e barragens, tentando atenuar este
sofrimento secular. A imprensa paraibana diariamen
te retrata este quadro doloroso em que vive as popu
lações do Cariri, especialmente as de Monteiro, pelo
caos instalado na região.

Quero fazer o meu apelo ao Presidente da Re
publica, Fernando Henrique Cardoso, para que de
termine uma providência urgente e séria, antes que
seja tarde, não permitindo que a morosidade dos Mi
nistérios deixe que se instale a calamidade em defi
nitivo na sofrida região do Cariri, no meu Estado.

Basta de paliativo, Sr. Presidente, bastam de me
didas improvisadas, bastam de providências emergen
ciais. Para coisas sérias se tomam medidas sérias.

Por isso faço apelo dramático e urgente em meu
nome e de toda a bancada da Paraíba, porque o Nor
deste é um barril de pólvora e não vamos deixá-lo ex
plodir por incúria e incompetência das autoridades

Era o que tinha a dizer.

O SR. ARMANDO ABíLlO (Bloco/PMDB - PB.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no dia 14 de novembro pró
ximo passado, assistimos à inauguração da amplia
ção do Parque Cowboy, localizado no Bairro Valenti
na Figueiredo, na cidade de João Pessoa.

A solenidade contou com a presença do Sr.
Governador do Estado, José Targino Maranhão; do
Prefeito Municipal, Cícero Lucena; de Deputados Fe
derais e Estaduais; de Vereadores e de várias lide
ranças que representam as diversas categorias.

Este parque é dirigido pelos executivos Aníbal
de Sá Nóbrega, um dos mais conceituados agrope
cuaristas do Estado, e Carlos Pessoa Neto, atual
Prefeito de Umbuzeiro.
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Com o funcionamento da Casa de Shows inau- deveria estar norteando as discussões e votações
gurada, o parque oferece todas as condições de pro- do Congresso Nacional.
mover uma das maiores festas regionais do Nordes- Sr. Presidente, não podemos permitir essa
te com a promoção de sua vaquejada. E foi o que mancha na nossa Legislatura. Concordamos com as
assistimos. entidades de nível municipal, estadual e federal, que

Houve, ainda, uma participação e uma presen- em número de oitocentos estão congregadas ao mo-
ça maciça de vaqueiros apresentando o maior nú- sap - movimento dos servidores aposentados e pen-
mero até então registrado nas nossas vaquejadas. sionistas, que exigem a rejeição na íntegra da Pro-

Este número e estes dados justificaram a gran- posta de Emenda à Constitiuição nº 173-E/95, se
deza da festa realizada e que será mais um instrumen- não houver o retorno ao texto que esse plenário
to para melhorar e aumentar o nosso turismo regional. aprovou em primeiro turno.

Vamos tentar recuperar a imagem de um Con-
Precisarros apoiare incentivara Festa da Vaquejada. gresso digno, democrático e voltado aos interesses
O comentário do êxito da promoção realizada é da coletividade e não de uma minoria ávida pelo fim

generalizado. Todas as pessoas que assistiram ao dos direitos individuais e coletivos.
evento e dele participaram aplaudiram a iniciativa. Era o que tinha a dizer.

Em função deste fato, registro os meus para- A SRA. ALZIRA ÉWERTON (PSDB - AM.
béns a todos os responsáveis e dirigentes do Parque Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Cowboy. Sras. e Srs. Deputados, um triste cenário se vislum-

Era o que tinha a dizer. bra para meu Estado, o Amazonas. O pacote fiscal
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS. Pronun- baixado pelo Governo cortou pela metade as isençõ-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e es fiscais da Zona Franca de Manaus. Esta medida
Srs. Deputados, os aposentados e pensionistas des- fará com que os preços da Zona Franca percam
ta Nação não conseguem ter a mínima tranqüilidade competitividade e que vários projetos industriais e
que deveria ser assegurada ao cidadão ao atingir a comerciais, ainda em implantação, sejam abortados,
idade madura, após ter trabalhado e contribuído com com a fuga desses investimentos, provavelmente
a sua cota para o crescimento do País e para os co- para outros países do Mercosul, assim como o Uru-
fres dos seus regimes previdenciários. guai ou o Paraguai. A médio prazo, um quadro de

Não há como saber onde está a maior malda- recessão, desemprego e estagnação econômica
acabará por predominar no Amazonas.

de: se nos responsáveis pelos textos das reformas
administrativa e previdenciária, ou nos responsáveis Meus nobres pares, faço a ressalva de que a
pela edição e reedição das malfadadas medidas provi- Zona Franca fatura 15 bilhões de reais por ano, para
sórias, ou ainda nos responsáveis pelos regulamentos, uma renúncia fiscal de apenas 2 bilhões de reais por
ordens de serviço e outros artifícios que só servem ano. Além disso, sua taxa de renúncia é menor que
para eliminar direitos e dificultar o seu acesso. a do Mercosul, por exemplo. Enquanto a Zona Fran

ca possui 15% das renúncias brasileiras, o Mercosul
Em função de uma estafante luta pelos corredo- contribui com uma taxa de 44% de renúncia fiscal.

res do Congresso, os aposentados e pensionistas do Também preciso sublinhar que a produção industrial
serviço público tiveram preservado o seu direito às de Manaus é, fundamentalmente, de bens não pro-
vantagens e benefícios incorporados aos seus corres- duzidos em outras partes do Brasil. Por isso, a im-
pondentes da ativa, no mesmo cargo e função. portação de insumos efetuada pela Zona Franca, na

São agora surpreendidos pela supressão de verdade, propicia uma economia de divisas, pois são
expressões constantes da matéria aprovada em pri- importados insumos ao invés de bens finais, além da
meiro turno na Proposta de Emenda à Constituição geração de empregos - cerca de 60 mil diretos - no
nº 173-E/95, especificamente no seu art. 5°, referen- Amazonas e no Sudeste, sendo que nesta região o
te ao § 4° do art. 39 da Constituição Federal, de for- número de empregos indiretos é o triplo do empre-
ma anti-regimental e inconstitucional. gado em Manaus. É essencial lembrar, por ora, que

O Btoco da -Oposição tem procurado todas as a Zona Franca contribui com quase 10% das expor-
formas de coibir a tramitação para o segundo turno tações brasileiras, reduzindo sensivelmente o déficit
deste texto mutilado e modificado pelo Relator da da nossa balança comercial.
proposta de emenda à Constituição, numa prática No entanto, Sr. Presidente, considero funda-
que fere todo o princípio democrático e de direito que mental que nós, Parlamentares, cumpramos com
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nosso dever, auxiliando o Governo, tanto na busca locamento de forças do nosso Exército, em missão
de soluções para redução dos gastos públicos como de treinamento, em plena selva amazônica.
na votação das reformas do Estado. Nesse sentido, Dá gosto e nos abre os olhos para a importân-
como Deputada do PSDB, não irei embarcar nas cia do trabalho das Forças Armadas na Amazônia,
chantagens que o Governador do Amazonas, Ama- ver e sentir o entusiasmo e a dedicação de homens
zonino Armando, está fazendo com o Presidente treinados para a defesa e a preservação da fronteira
Fernando Henrique, ameaçando orientar seus Depu- norte brasileira.
tados de recado, fiéis à sua orientação, a não vota- Creio que somente aqueles brasileiros que co-
rem com a reforma administrativa. Creio que o papel nhecem a região amazônica e sabem o que ela sig-
do representante do povo é propor saídas, tomar de- nifica para o futuro do nosso País, podem, verdadei-
cisões, mesmo que impopulares, buscar alternativas ramente, avaliar a importância do trabalho das For-
e encontrar meios de viabilizar seus projetos, no in- ças Armadas naquele imenso e riquíssimo espaço
teresse do bem público. Não podemos ficar assistin- geográfico nacional.
do cinicamente ao País entrar em uma crise dessas Nesse instante, não desejo, em absoluto, abu-
dimensões, enquanto grupos privilegiados chanta- sar do privilegiado conhecimento dos nobres compa-
geiam o Governo por questões localizadas. nheiros Deputados sobre a região amazônica, Sr.

Quero concluir afirmando minha posição inque- Presidente. Mas é fundamental repetirmos, todos os
brantável a favor da Zona Franca e dos incentivos dias, que ela abriga 53% do território nacional.
legados ao Amazonas constitucionalmente. Porém, Nesse sentido, isto significa dizer que a maior
não sou uma irresponsável. Sei dos limites do Esta- parte de toda a riqueza natural do nosso País está
do brasileiro e da condição delicada de nossa eco- concentrada naquela região, ou melhor, que todo o
nomia. Mesmo que minhas ações a favor da Zona potencial de riquezas naturais capaz de garantir um
Franca não dêem resultado, sei que o correto é modelo de desenvolvimento sustentável, fundamen-
manter uma postura firme e decidida pelas reformas tal para a libertação de milhões de brasileiros que vi-
do Estado, sem vacilações ou barganhas escusas. vem cercados pela pobreza ou pela miséria absolu-

Era o que tinha a dizer. ta, não pode deixar de ser protegida por esse tipo de
Sr. Presidente, solicito a divulgação deste pro- trabalho transparente do Exército brasileiro.

nunciamento no programa A Voz do Brasil e publica- Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é
ção no jornal Hoje na Câmara. com enorme satisfação que registro neste depoimento

O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Pronun- aos meus pares e a esta Casa do povo brasileiro o im-
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e prescindível trabalho que vem realizando o Ministro do
Srs. Deputados, convidado pelo Exército brasileiro, Exército, Gen. Zenildo de Lucena, na região amazônica.
visitei, na companhia do Exmo. Sr. Ministro do Exér- Olhando para o futuro do Brasil, o Ministro,
cito, Gen. Zenildo de Lucena, os Pelotões de Fron- Gen. Zenildo de Lucena, não hesita em promover o
teira situados nas localidades de Auaris e Vila Paca- adestramento da tropa sob seu comando na região
raima, no Estado de Roraima, no decorrer de exercí- amazônica, e não apenas cuidando do aspecto da
cio de grande envergadura realizado pelo Comando profissionalização militar, mas, acima de tudo, for-
Militar da Amazônia. mando a alma e o caráter de homens brasileiros

Esse exercício de adestramento da tropa co- para melhor compreenderem, amarem e defenderem
roou o ano de instrução de 1997, foi realizado nos nosso território, nossa cultura, nossas riquezas e o
Estados de Roraima e do Amapá e contou com a povo brasileiro.
participação de 4 mil homens das unidades militares Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi com
sediadas nas cidades de Manaus (AM), Boa Vista este sentimento de brasilidade, fazendo meu coração
(RR), Belém (PA), Marabá (PA), Itaituba (PA), Alta- bater mais forte, e a necessidade de que todos deve-
mira (PA), Imperatriz (MA) e Macapá (AP). mos aprender a defender nossa Pátria na mente, que

Por sermos sabedores do enorme sacrifício retornei de Roraima no último final de semana.
que os brasileiros fardados fazem na prestação de Agradeço, portanto, ao Exército brasileiro o
serviços ao nosso País na grande região amazônica, convite que me foi formulado para participar de tão
defendendo nossas fronteiras enquanto a grande importante exercício de brasilidade e parabenizo ao
maioria dos cidadãos sequer se dá conta de que Gen. Zenildo de Lucena pelo imprescindível trabalho
elas estão preservadas graças ao trabalho dos mili- que vem desenvolvendo como Ministro do Exército
tares é que relato, com orgulho, tão importante des- e, em especial, faço questão de destacar a sua visão
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de estadista que compreende a importância funda
mentai da estratégica região amazônica para o de
senvolvimento brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ GENOíNO (Bloco/PT - SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, na semana passada o Govemo
anunciou que dispunha de um saco de maldades
para conter a crise e os ataques ao Real. Ninguém
suspeitou que na semana seguinte as maldades se
dirigissem contra a sociedade e os assalariados, e
não contra os especuladores. O Presidente Fernan
do Henrique Cardoso anunciou também que o Plano
Real era uma muralha indestrutível. Cada vez mais
esta muralha é sustentada às custas de um exército
de desempregados e por sacrifícios que pesam sobre
toda a sociedade.

A estabilidade da moeda e a inflação baixa são
bens e valores sociais que qualquer govemo tem o de
ver de garantir. O Brasil vem enfrentado esses desa
fios há mais de uma década, e o Plano Real foi a últi
ma e a mais bem sucedida tentativa para lograr esse
intento. O Plano, contudo, teve alguns erros de origem,
como a sobrevalorização cambial, que deteriora as
contas extemas, e juros altos, que defendem o cresci
mento econômico e geram desemprego. O mais grave
de tudo, porém, é que o Govemo se omitiu nesses três
anos de mandato ao não adotar medidas corretivas
que prevenissem o advento da crise sinalizada pelo
desastre do México, advertida por economistas e pre
nunciada pelas turbulências nas moedas e nas bolsas
de valores dos países asiáticos. A rigor, o Govemo fi
cou três anos num proselitismo discursivo enquanto o
capital do Real era dilapidado pela inatividade.

Portou-se o Governo de forma imprevidente
como um jogador que aposta a fortuna num jogo de
azar e, agora, diante da malfadada sorte, tem que ti
rar da sociedade para cobrir as perdas. Apostou que
não haveria uma crise internacional e que os recur
sos externos seriam suficientes para tapar o buraco
das contas externas. No rol das omissões as mais
destacadas são a não prioridade à reforma tributária,
na política irresponsável de importações, falta de
medidas ou medidas tardias na área das exportaçõ
es e política de juros que elevaram a dívida púbica a
patamares extratosféricos.

Com a chegada da crise e dos ataques espe
culativos ao Real era preciso agir. Num primeiro mo
mento aumentou-se os juros. As conseqüências são
sabidas: desaquecimento na economia e desempre
go. Depois veio o pacote de ajuste fiscal, com algu
mas medidas corretas, outras injustas e outras ainda

que não passam de perfumaria. As medidas mais in
justas são a elevação do Imposto de Renda da Pes
soas Física, que atinge a classe média e os assala
riados, o aumento do preço dos combustíveis, que
penaliza toda a sociedade e provoca uma cadeia de
aumentos em cascata. O mais grave é que o conjun
to de medidas, pelo seu caráter recessivo, vai acentuar
o desemprego, que j~ é alto.

É perfumaria, por exemplo, o Governo propor
cortes de incentivos fiscais que impliquem economia
de apenas R$ 500 milhões, quando se sabe que os
incentivos e as renúncias fiscais atingem cerca de
R$ 16 bilhões. A maior parte dos incentivos e das re
núncias são socialmente injustos porque beneficiam
setores das elites econômicas, geralmente incompe
tentes. O Governo aumentou também o imposto so
bre as bebidas, os cigarros e sobre produtos impor
tados. Estas medidas, que, têm pouco efeito, pode
riam ter sido tomadas no início do mandato. Apre
sentou também uma medida para combater a lava
gem de dinheiro. Ocorre que há um projeto sobre o
mesmo assunto parado na Câmara, com relatoria de
governistas, e sobre o qual o Governo nunca mani
festou interesse.

Diante da crise, a Oposição tem a responsabili
dade de denunciar os equívocos do Governo e de
apresentar outras alternativas que representem um
rumo diferente para a estabilidade a para a econo
mia. Em momentos de crise é praxe universal que os
setores mais abastados da sociedade arquem com
os maiores custos. Com este ponto de partida é ina
ceitável o aumento do Imposto de Renda. Como al
ternativa pode-se instituir um imposto sobre as gran
des fortunas. O corte nas isenções fiscais deve ser
muito mais profundo para que possa proporcinar uma
economia na escala de bilhões de reais. Deve-se apre
sentar uma emenda constitucional que reveja a política
das renúncias fiscais. A exemplo do que acontece na
Inglaterra, pode ser instituído um imposto sobre os ga
nhos das empresas privatizadas. Outra frente que
deve ser atacada diz respeito à demissão de regras
mais seletivas de importação e de medidas mais efica
zes para aumentar as exportações. O Congresso, por
sua vez, deveria dar prioridade máxima à reforma fis
cal e tributária para que seus efeitos sobre a economia
e as contas públicas sejam rápidos.

Por fim, é urgente que o Pais adote um pacote
social incentivando a criação de empregos e am
pliando o alcance do seguro-desemprego. Sem um
pacote social a tragédia da miséria pode se aprofun
dar. A sociedade não pode aceitar a equação do Go
verno, que é inflação baixa, economia desaquecida
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e desemprego. A altemativa que é preciso construir
é a da estabilidade com inflação baixa, crescimento
econômico com geração de emprego e justiça social.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, tive a imensa honra e satisfação
de participar, no último dia 8 de novembro, da aber
tura do IV Rodeio Crioulo Nacional, realizado no
Centro de Tradição Gaúcha Cidade Azul, no Municí
pio de Tubarão, Santa Catarina, oportunidade em
que fui homenageado com o recebimento de um tro
féu e quando também pude participar de um dos
mais tradicionais eventos que lembram as tradições
gaúchas em nosso Estado, Santa Catarina.

Ao lado do Patrono de Honra do rodeio, o Pre
feito Municipal de Tubarão, Genésio Goulart, do Pa
trono Geral, Rudimar Nunes, e do Patrono Campei
ro, Daniel Calegari, pude constatar o brilhantismo do
evento que mobilizou milhares de pessoas de toda a
região da Associação dos Municípios da região de
Laguna - AMUREL.

Aqui, gostaria de abrir um parêntese para res
saltar a importância das Tradições Gaúchas em nos
so Estado que, sob o comando do Movimento Tradi
cionalista Gaúcho de Santa Catarina - MTG, sedia
do em Lages, vem organizando rodeios crioulo em
toda o Estado, reacendendo o espírito empreende
dor dos tradicionalistas do Estado de Santa Catarina
e mantendo viva as manifestações folclóricas de
todo o Sul do Brasil.

Assim, manifesto da tribuna desta Casa meu
maior apreço pelos tradicionalistas catarinense e re
novo minha disposição de continuar na defesa dessa
manifestação cultural que hoje congrega os jovens
em tomo de um evento que resgata os mais comezi
nhos princípios de respeito, solidariedade e amor ao
próximo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. IVANDRO CUNHA LIMA (Bloco/PMDB

- PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, na quinta-feira, dia
13 de novembro, apresentei à Mesa Diretora desta
Casa, projeto de lei que dispõe sobre prerrogativas
aos portadores de diabetes melito, que recebeu o nú
mero 3.862, de 1997.

A diabetes melito, Sr. Presidente, é um dos
mais sérios problemas de saúde pública no Brasil e
no mundo neste final de século, de tal impacto na
população, que se comemorou na sexta-feira, dia 14
de novembro, o Dia Mundial do Diabetes.

No Brasil, foram realizados vários encontros
sobre a doença, que acredito seja do conhecimento

de todos os presentes, pois sua disseminação é mui
to grande e abrangente, atingindo a todos aS classes
sociais, ambos os sexos e todas as raças.

Dentre as manifestações e encontros em co
memoração ao Dia Mundial do Diabetes, gostaria de
registrar a solenidade realizada no Auditório Petrônio
Portela, coordenada pela Secretaria de Saúde do
Distrito Federal, em que a Secretária de Saúde do
DF, Ora. Maria José Conceição Maninha e repre
sentantes do Ministério da Saúde, das Associações
de Diabéticos do DF, autoridades da área médica do
Brasil e do exterior participaram de importante dis
cussão. Após as elucidativas palestras, foi encenada
a peça teatral ·Sem Açúcar, Com Afeto· e lançado o
álbum seriado "Vamos Pegar no Pé", ambos direcio
nados à prevenção e identificação da doença.

Esta doença de caráter crônico-degenerativo,
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vem se ins
talando na população brasileira, e atualmente os da
dos do próprio Ministério da Saúde têm indicado
uma prevalência desta moléstia em 7,6% na popula
ção adulta brasileira. Sendo, portanto, imperiosa a
necessidade de um maior controle da moléstia e
uma melhor assistência médica ao portador da dia
betes melito, que é a quarta causa básica de morte
no Brasil desde 1991.

Estima-se que no Brasil existam 5 milhões de
diabéticos, dos quais metade desconhece o diagnós
tico e que do total de casos de diabetes melito, 90%
são do tipo não-insulina-dependente, ou seja do cha
mado tipo 2, e que 5 a 10% são do tipo insulino-de
pendente, ou tipo 1, sendo 2% do tipo secundário ou
associado a outras síndromes.

No BrasÜ, Sr. Presidente, a prevalência do dia
betes na população urbana de 30 a 69 anos é de
7,6%, que é semelhante para homens e mulheres e
aumenta consideravelmente com o progredir da ida
de. Dados brasileiros mostram que a prevalência va
ria de 2,7% para o grupo etário de 30 a 39 anos e se
eleva para 17,4% para o grupo de 60 a 69 anos.

As razões que me levaram à apresentação do
Projeto de Lei n.O 3.862197 são a melhoria da quali
dade de vida dos portadores de diabetes, a preven
ção de complicações agudas e crônicas, através do
exame periódico, a redução da mortalidade e o trata
mento de doenças associadas. Isto será possível devi
do à maior freqüência dos pacientes nas instituições li
gadas ao SUS, na busca dos medicamentos específi
cos e materiais necessários, que p.starão recebendo
assistência médica e informações preciosas para o
controle da doença através dos informativos.
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Com a regulamentação de medidas aplicadas Qualificando adolescentes em idade escolar,
ao portádor de diabetes melito e com a possibilidade na faixa de 14 a 18 anos o programa tem merecido o
de envolver a iniciativa privada, em campanhas de respeito e a complacente manifestação da socieda-..
esclarecimento e educação da população nos as- de em seu favor, pois atendendo aproximadamente
pecto da ingestão de alimentos, exercícios, estresse, a 3 mil jovens, promove o crescimento e conseqüen-
drogas hipoglicemiantes orais e insulinas, através da te cidadania daqueles que outrora não tinham pers-
coordenação do Ministério da Saúde ou da Sociedade pectiva de futuro e agora vêem com alegria um hori-
Brasileira de Diabetes, pretendemos contribuir para mi- zonte melhor e salutar.
norar o sofrimento causado pelas inúmeras mortes, É por estas atitudes que tenho a grata satisfa-
mutilações e cegueira, que assolam nosso País e que ção de enaltecer ação dos dirigentes do meu Esta-
muitas vezes nos casos dos óbitos vêm como causa do, como, por exemplo, esta demonstrada pelo pro-
secundária que se registrada como causa mortis seria grama PROTER e pelo Governo do Estado ao
a segunda na classificação dos óbitos no Brasil. apoiar tão importante projeto.

Concluindo Sr. Presidente, acredito estar cum- Sr. Presidente, Sras. Srs. Deputados, deixo re-
prindo um dever ao apresentar à apreciação, discussão gistrado, mais uma vez, minha manifestação de
e votação nesta Casa o Projeto de Lei nº 3.862/97, apreço juntamente com todo o povo goiano.
que uma vez transformado em lei, certamente reduzirá Muito obrigado.
o sofrimento das pessoas acometidas desta terrível
doença. O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
Era o que tinha a dizer. e Srs, Deputados, hoje vejo-me dominar por um lar-
O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PMDB - GO. go sentimento de entusiasmo e admiração. É que o

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, lançamento de mais um livro do jomalista e escritor
Sras. e Srs. Deputados, uso a tribuna desta Casa Lustosa da Costa envaidece a todos nós, cearenses,
para elogiar a grata e feliz atitude do Exmo. Sr. Go- que, sem falsa modéstia, o apontamos corno uma das
vernador do Estado de Goiás, Dr. Maguito Vilela, mais importantes figuras da literatura contemporânea.
que num gesto louvável tomou sobre si a responsa- Lustosa da Costa, como ele mesmo afirma, é
bifidade de proteger o programa PROTER, de ampa- um contador de ·causos·, principalmente os viven-
ro ao adolescente, sendo este um programa copiado ciados em Sobral, sua terra natal e berço de outras
por muitos em todo o País. proeminentes personalidades que se destacam na

Trata-se de um programa voltado para a quali- vida nacional. Dona Dolores e seu Costa, seus pais,
ficação profissional do jovem que, não tendo oportu- deram-lhe o incentivo indispensável para os seus es-
nidade de emprego, encontra no programa a reden- critos, através da narração de episódios pitorescos,
ção para a solução deste mister, porquanto o siste- que transformados em contos são o deleite dos
ma de mercado é denominador cruel, que não per- amantes da boa leitura.
mite, ou pelo menos não facilita sua entrada não De estilo leve e inconfundível linha literária, na-
estando ele qualificado. vega nas caudalosas correntes da fértil imaginação,

O FUNCAD, órgão dirigido pelo competente e para conferir os fatos do cotidiano de modo pessoal
ilustre Prof. Joel Santana, que coordena as ações no e de fácil entendimento, oferecendo ao leitor a opção
Estado, na área da criança e do adolescente, tem de ampliar a sua visão cultural. Suas crônicas, de
servido à comunidade goiana e em especial na erra- inigualáveis peculiaridades, são a melhor apologia a
dicação do mal das cidades grandes: os meninos e personagens anônimos que protagonizam a verda-
meninas de rua ou em situação de rua, que têm en- deira história da realidade brasileira, fundadas nas
vergonhado administradores públicos e que, pelo nossas raízes e na sustentação do nosso contexto
contrário, têm promovido em Goiás uma revolução social.
jamais vista. Conheço, já faz alguns longos anos, o festeja-

Sabemos que a erradicação total do citado pro- do autor de "No Aprés-Midi de Nossas Vidas·, e pos-
blema tem que vir alijada dos preconceitos e com as so garantir que Lustosa da Costa não alimenta ne-
forças voltadas para o trabalho diuturno em favor nhuma frustração de gênero literário. Já escreveu
dos menores carentes. O programa PROTER é um um romance que alcança ressonância das mais fa-
destes mecanismos que se propõem a erradicar parte voráveis no âmbito da crítica especializada, embora,
do problema. como diz, não seja o seu forte a obra de ficção. Lusto-
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sa, isto sim, mudou os velhos hábitos da arte de es
crever, produzindo contos com nova feição literária.

Mas, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, o
autor que ora saudamos também é um dos lumina
res da nossa imprensa. Como jornalista, é amigo
dos combates e adversário de toda a mediocridade
ou da petulância que cercam os falsos valores que do
exercício político fazem o seu ofício. No exame das
suas criações jomalísticas identifica-se por toda a parte
as presenças permanentes do calor da discussão e da
claridade do saber. O meu ilustre conterrâneo é um
homem que agita idéias novas e árduas, em face da
inoperância circunstante de cuja obra constitui-se num
pregador da liberdade de pensamento.

Gostaria também, neste momento em que tes
temunhamos o lançamento de "No Aprés-Midi de
Nossas Vidas", até numa homenagem ao insigne
autor, de advertir sobre a necessidade de inclusão
nos programas govemamentais da elevação do nível
cultural do País, a despeito dos problemas ligados à
economia. É preciso que se estabeleçam mecanis
mos que impulsionem à cultura brasileira, elevando o
nível do nosso povo para que compreenda a evolução
do conhecimento.

No encontro solene, que logo mais será realizado
no Espaço Cultural da Câmara, onde os inúmeros ami
gos irão tributar-lhe merecida homenagem, confesso a
emoção do momento por assistir a confirmação da sua
obra que alcança o reconhecimento geral e o coloca
nos píncaros da carreira literária. O livro que agora é
oficialmente anunciado em Brasília, a exemplo das vi
toriosas publicações, anteriormente lançadas, obterá,
com certeza, o mesmo sucesso que tem marcado a
sua aplaudida trajetória de escritor talentoso.

O SR. LUIZ PIAUHYLlNO (PSDB - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados:

No meio do vozerio da mascarada, do
minando as marchas dos corações, ouvia-se
ainda longe o rumor constante, uniforme,
monótono dos atabaques.

Era um maracatu.
Havia os que gostavam dele e espera

vam-no co~ çuriosidade.
Havia os que protestavam contrà a re

vivescência africana e resmungavam.
No fim da rua, por cima do povo, surgia

o grande chapéu-de-sol vermelho, rodando,
oscilando, curvando-se. E o batuque cada
vez mais perto, mais perto.

Dali a pouco, desfilava o cortejo real
dos negros.

As canções que entoavam eram ordi
nariamente nostálgicas, como uma saudade
da terra de berço, ficada tão distante.

É assim que Mário Sette, escritor e jornalista
pernambucano descreve a lembrança do Maracatu
em sua infância (em seu livro KMaxambombas e Ma
racatus"). Seu relato evidencia o deslumbramento e
o medo, os mesmos que também Ascenso Ferreira
anotara, acentuando a força da discriminação racial
às manifestações de nego, quaisquer que fossem.

Quanta história! Quanta vida! Quanta força!
Muito haverá ainda a ser perguntado, refletido, sobre
essa manifestação cultural que atravessa tempos e
circunstâncias múltiplas e mantém esse deslumbra-'
mento, sempre que temos a felicidade de assisti-lo
desfilar.

Em 15 de novembro foi comemorado o 1979.
aniversário de fundação do Maracatu Elefante, na
verdade Nação do Maracatu Elefante. Quase dois
séculos atravessando a história de Pernambuco com
todas as suas lutas e transformações.

Pensemos nessa força grandiosa. Pensemos
na importância do ritmo e da dança do Maracatu, por
exemplo, nas mais atuais tendências da MPB. A pa
lavra que me ocorre é vitalidade: a força mais de re
sistência ou sobrevivência, a força da beleza, o po
der da poesia. É ver as expressões de cada inte
grante de um Maracatu e compreender a extensão
da importância da Rainha Dona Santa. Lembrar,
compreender Dona Santa é lembrar Mãe Menininha
do Gantois. É lembrar Clementina de Jesus, todas
tão vivas ainda na memória brasileira.

Essa grandeza humana, essa poesia está ali
expressa na face de cada súdito, de cada integrante
de um Maracatu.

Dois s~culos e ainda a semente se multiplica
em renovadas criações.

Dois séculos e hoje sem o medo de antes au
menta o nosso deslumbramento diante dessa bela e
complexa manifestação popular.

Saudar a Nação do Maracatu Elefante é sau
dar o povo pernambucano e o povo brasileiro. É sau
dar a força, a beleza e a grandeza desse povo ex
traordinário.

Muita vida para a Nação Maracatu Elefante!

Muito obrigado.
O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Ministro Pedro Malan diz que um
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acordo com o FMI teria vantagens, e o Brasil pode
vir a recorrer ao Fundo Monetário Internacional caso
o Governo Fernando Cardoso venha a considerar
necessário. Já estão sendo feitos contatos informais
com os dirigentes da instituição para viabilizar futu
ras negociações.

Em entrevista ao jornal argentino La Nación, o
Ministro da Fazenda, Pedro Malan, admitiu que se
for preciso o Brasil negociará com o FMI e destacou
as vantagens de um possível acordo. Segundo o Mi
nistro Pedro Malan, seria um sinal de apoio do FMI
ao programa de estabilização, além de trazer recursos
financeiros para o Brasil.

Sr. Presidente, por enquanto, porém, a hipótese
está descartada, rnas o Governo Fernando Cardoso
estuda até mesmo um pacote de ajuda que incluiria
outros organismos internacionais, já que o Brasil só
poderá levantar junto ao FMI, US$3 bilhões. A Argenti
na já negociou o acordo com o FMI que lhe garantiu
US$ 3 bilhões.

Na entrevista ao La Nación, o Ministro Pedro
Malan ressaltou que o Brasil tem uma relação muito
boa com o FMI e que pode assinar um acordo com o
Fundo' porque o programa de ajuste fiscal adotado
pelo Governo Fernando Cardoso não é diferente do
que é sugerido pela instituição. Entretanto, o Presiden
te do Banco Central, Prof. Dr. Gustavo Franco, des
mentiu a posição do Ministro Pedro Malan das vanta
gens para o Brasil de um acordo com o FMI, e nega
que o Brasil está na iminência de assinar acordo de
assistência financeira com a instituição, dizendo:

Se o Brasil, nas circunstâncias atuais,
bater à porta do FMI, a instituição simples
mente dirá que não é possível fazer acordo
de ajustamento com assistência financeira
corn País que tem US$53 bilhões de reser
vas que podem aumentar um pouco.

O Presidente do Banco Central, Prat. Dr. Gustavo
Franco, foi enfático:

Não precisamos de conselho ou aval
do FMI, sabemos o que fazer sozinhos.
Acredito que não há necessidade de se fe
char um acordo com o FMI, seja pelo lado
do déficit das contas correntes seja pelo da
credibilidade externa brasileira. A missão do
FMI, que está no Brasil, aliás, é burocrática,
veio refazer suas contas pós-pacote fiscal.
Veio agora como poderia ter vindo em de
zembro, janeiro ou outro mês qualquer.

Portanto, a divergência entre o Ministro Pedro
Malan e o Prof. Dr. Gustavo Franco são grandes e
pontuais. Estourou a briga.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, volto a
alertar o Governo Fernando Cardoso sobre a neces
sidade de tornar mais flexível o câmbio. Não dá para
manter programa com moeda supervalorizada. O
Pacote Fernando Cardoso é corajoso, mas as medi
das são insuficientes. Se houver desvalorização de
20%, consegue-se combinar política monetária e
política fiscal, com bons resultados. Não se trata de
optar por mudar o câmbio, mas sim, de necessidade.
Isso, data venia, deve ser feito com urgência, por
que a cada dia que passa a situação se complica
mais. Não se deve esperar até o próximo ano, por
que até lá a crise já chegou. Não dá para continuar
convivendo com um programa que mantém a moeda
supervalorizada.

Outro ponto negativo é a elevada taxa de juros
brasileira, que está em 14%. Se o Brasil diminuir
essa taxa, volta a ganhar competitividade, senão o
spread vai fazer o Governo Fernando Cardoso per
der reservas e os investimentos migrarão. Ai, com
reservas baixas, em torno de US$20 bilhões, fica
mais difícil negociar.

Sr. Presidente, vou concluir registrando que o
Governo Fernando Cardoso vive às custas do êxito
inicial do Plano Real (Lei n° 9.069/95) e de até hoje
não ter realizado qualquer reforma fundamental para
a continuidade do programa de estabilidade. O Real,
concessa máxima venia, está 25% sobrevalorizado
em relação ao dólar, prejudicando a competitividade
das exportações. A grande preocupação é o déficit
em conta corrente, expressivo no País.

Oportunamente voltaremos ao assunto.
O SR. ARY KARA (PPB - SP. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs, De
putados, a população de Taubaté, no vale do Paraí
ba paulista, aprendeu a respeitar e admirar um dos
mais competentes promotores públicos que passa
ram pela cidade, mercê da forma carinhosa e aten
ciosa com que atendia a todos que o procuravam no
fórum local. Por isso, causou-nos grande consterna
ção o seu passamento, ocorrido no dia 8 de novem
bro último.

Trata-se do Dr. Clodoaldo lappile, nascido no
dia 23 de maio de 1930, na cidade de Mogi das Cru
zes. Ele formou-se pela Faculdade de Direito da
USP - Universidade de São Paulo, a famosa Facul
dade do Largo São Francisco, em 1954, e ingressou
na Promotoria Pública em 1956, passando pelas co
marcas de Mogi Mirim, São Paulo, Paulo de Faria,
Cunha, Itapeva, Capão Bonito, Apiaí, Fernandópolis,
Itaporanga, Itararé e, finalmente, Taubaté, acumu
lando, ainda, São Luiz do Paraitinga.



v- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Miranda.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoS 
MG.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
"aqueles a quem os deuses querem perder, primei
ro, os enlouquece". Sr. Presidente, esta frase me
veio à mente de forma nítida e clara ao analisar o
chamado pacotaço lançado pela equipe econômica
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Em 1981 foi designado para o Gabinete da e pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, na
Procuradoria Geral da Justiça de São Paulo, na ca- penúltima segunda-feira.
pital paulista, onde iria aposentar-se dois anos de- Sr. Presidente, vamos a uma análise do con-
pois, em maio de 1983. teúdo desse pacote, que consta de cinco conjuntos

Em Taubaté, onde fixou residência, Clodoaldo de medidas. Faz-se profundo corte nas despesas,
Zappile colaborou decisivamente na formação uni- aumentam-se as receitas, lançam medidas em rela-
versitária de milhares de advogados, muitos deles ção às finanças estaduais, medidas que dizem res-
hoje militando em importantes cargos públicos em peito às estatais e incentivos ao setor exportador.
todo o País. Foi professor, colaborador, assistente e Em relação aos cortes, a primeira medida foi a
titular da Faculdade de Direito da Universidade de redução de 15% nas atividades, com exceção das
Taubaté, lecionando as disciplinas Economia Política áreas de saúde, de reforma agrária e assistenciais.
(Teoria Geral), de 1969 a 1975; Direito Financeiro, Aparentemente, Sr. Presidente, pode-se pen-
de 1971 a 1972; Direito Processual Penal, de 1972 a sar que a equipe econômica, tão elogiada pelo seu
1973; Prática Processual Penal, em 1973; Direito Ci- caráter técnico, fez um estudo profundo dos cus-
vil, em 1974; Direito Comercial (Parte Geral), em teios, do Orçamento. Mas, não, apenas escolheu-se
1979, e Direito Comercial, até a sua aposentadoria. qualquer rubrica onde se excetuam atividades con-

Foi membro do Conselho Universitário da UNI- cementes a essas áreas e se cortou 15%. Tremenda
TAU e foi o professor escolhido por unanimidade pe- falácia. É possível determinar cortes desse modo?
los alunos de Ciências Jurídicas das turmas de 1972 Francamente, não.
para ser o seu paraninfo. Todos os anos a Comissão de Orçamento pro-

Intelectual voltado às letras, foi redator de um cura reduzir gastos no custeio, a fim de conseguir
jornal estudantil em sua terra natal, deixando inúme- recursos para as emendas dos Srs. Deputados e
ros trabalhos de sua lavra, como arrazoados e pare- dos Senadores, mas o máximo que conseguimos foi
ceres jurídicos, artigos e comentários jurídicos, con- 2.6%, não chegamos a 3%. Então como eles preten-
tos avulsos e uma coletânea de discursos. Fluente dem cortar 15% no custeio?
em vários idiomas, sobressaía-se no italiano. Nos projetos, nos investimentos. Outra propos-

Clodoaldo Zappile era casado com Olga de ta foi de cortar 6% nos investimentos e nos projetos.
Souza Zappile e deixou três filhas: Míriam, Carmem Outra falácia! Nunca se cumpre o que está decidido
e Vera Lúcia. Teve cinco netos. Estes familiares re- no Orçamento sobre investimento. O corte é sempre
ceberam o afeto e as mais sentidas manifestações muito maior, Sr. Presidente. No ano passado, era
de pesar de sua legião de amigos, quando de seu previsto um orçamento para investimentos da ordem
sepultamento, assim como na celebração de missa de 10 bilhões de reais, mas chegaremos, no máxi-
de sétimo dia, realizada no dia 14 último, no mo, a 4,5 ou 5 bilhões.
Convento de Santa Clara, em Taubaté Ouço com prazer o aparte do nobre Deputado

À família enlutada nossos respeitos e nosso Arnaldo Faria de Sá.
pesar pelo passamento do grande promotor e pro- O Sr. Arnaldo Faria de Sá - Nobre Deputado
fessor Ciodoaido Zappile, que com a sua inteligência Sérgio Miranda, V.Exa. é uma das pessoas que
e o seu talento, enriqueceu o Poder Judiciário e o mais entende de Orçamento, certamente com co-
ensino superior de Taubaté e de todo o Estado de nhecimentos proporcionados por esta Casa, e todas
São Paulo. as vezes que assoma à tribuna fala sobre cortes. Já

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Passa- que V. Exa. entende tanto de Orçamento, pergunto ao
se ao nobre Deputado se os juros também serão cortados.

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Nobre aparteante,
Deputado Arnaldo Faria de Sá, daqui a pouco trata
rei desse assunto.

Continuando, Sr. Presidente, das vinte medi
das para cortar despesas, dez dizem respeito a pes
soal. Propõe-se uma redução de gastos da ordem
de 1,5 bilhão de reais e se anuncia que o aumento
previsto para pessoal, no próximo ano, não ocorrerá
mais. Mais do que falácia, isso é mentira! No Orça-
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mento de 1998 não estava previsto aumento para Mais ainda, Sr. Presidente: entramos no cha-
pessoal. mado "saco de maldades· do Dr. Gustavo Franco.

O Governo anuncia - continuando com os cor- Quando declarou que tinha um saco de maldades
tes -, a demissão de 33 mil servidores. Todos os go- pronto para abrir, pensávamos que iria jogar essas
vernos do mundo têm como centro das suas preocu- maldades contra os especuladores. Não. Ledo enga-
pações a questão do desemprego. Este Governo, no! As maldades são dirigidas contra a pobreza da
não! Ele se engrandece quando anuncia corte de pobreza e atingem os beneficiados pela Lei Orgâni-
empregos e se orgulha ao anunciar que vai colocar ca da Assistência Social.
no olho da rua 33 mil pais de família. O Governo do Sr. Fernando Henrique Cardoso

Foi dito que não haverá corte na área de saú- já previa esse corte. Na mensagem em que encami-
de. Também isso é uma inverdade, Sras. e Srs. De- nha o Orçamento de 1998, já dizia que são excessi-
putados. Dentre esses 33 mil funcionários a serem vos os gastos com os portadores de deficiência e
demitidos, quantos são da Funasa? Quantos dos com os idosos carentes. Quem são essas pessoas,
chamados mata-mosquitos serão colocados no olho Sr. Presidente? São aqueles cuja renda familiar per
da rua? Como ficará a epidemia de dengue que capita é de 30 reais. Quem são os idosos? São
grassa hoje em nosso País? Fala-se em 10 mil servi- aqueles de mais de 70 anos, cuja renda familiar per
dores da Funasa. E dizem que o pacote não atingirá capita é de 30 reais. Uma mãe de três filhos que ga-
a saúde! Como não atingirá a saúde? nha um salário mínimo, mora com o pai de maiS de

70 anos; esse idoso teria direito a um benefício, mas
Corta-se pessoal e ainda procuram caracterizar ele foi cortado, Sr. Presidente!

os servidores públicos como os responsáveis pela E pasmem os Srs. Deputados:' em outubro de
crise. São dez as medidas de corte de pessoal. Não 1997, as previsões dos gastos com esses beneficia-
conhecem a dimensão do seu impacto? Como o dos, pessoas portadoras de deficiência e idosos ca-
pacote vai atingir a universidade? Os cargos que es-
tão vagos nas universidades, por aposentadoria, não ~~~~:~i:i;a~: ~~r~~t~~:~~ ~e;~sá~2 P~~I~~:~. ~~~
serão preenchidos? Essas medidas fazem parte de o pagamento atual estava contido no Orçamento de
algum plano do Sr. Ministro da Educação para esvaziar 1998. Vão cortar 40% desses recursos, Sr. Presi-
a universidade pública? dente! Foi nessa área que houve o corte mais pro-

Alguns cortes são reveladores. Propõe-se re- fundo. Isso é uma legítima maldade. Cortar na po-
ver os contratos de prestação de serviços, reduzin- breza! E o argumento é que esses benefícios estão
do-os em 20%, o que acarretaria um corte na faixa crescendo muito. O Governo tem obrigação de con-
de 580 milhões. Mas constatamos que os contratos trolar as fraudes. O pagamento desses benefícios é
de prestação de serviços significam 2 bilhões e 900 de responsabilidade do Governo.
milhões de reais. Mas os burocratas, que só pensam no paga-

o tucanato instalou na administração pública o mento da dívida, tiveram uma surpresa: o tamanho
reino das consultorias. Contratam-se consultorias a da pobreza deste País. Ficaram surpreendidos com
três por dois na atual administração. Penaliza-se o o número de portadores de deficiência e de idosos
servidor público, mas, para analisar o PPA, para pro- carentes. Ficaram surpreendidos com o Brasil real.
por o novo PPA, contrata-se consultoria. Até para fa- Qualquer Deputado que visita áreas pobre deste
zer orçamento já existe consultoria contratada. País conhece a realidade. Em quase todos as resi-

Algumas medidas refletem a disputa interna no dências há um portador de deficiência ou um idoso
Governo, a queda-de-braço entre os Ministros Sér- que não recebe proventos de aposentadoria.
gio Motta e Pedro Malan: a medida nº 12, por exem- O Sr. José Genoíno - V. Exa. me concede um
pio, que visa destinar as disponibilidades líquidas do aparte, nobre Deputado Sérgio Miranda?
superávit financeiro dos fundos, autarquias e funda- O SR. SÉRGIO MIRANDA - Pois não, nobre
ções, para amortização da dívida. É a disputa dos Deputado José Genoíno.
recursos do FISTEL, que receberá as concessões O Sr. José Genoíno - Quero, em primeiro lu-
da Banda B. Esses recursos não vão mais, como di- gar parabenizar V.xa. pelo seu discurso. É um dis-
zia o Presidente, para a educação; não vão mais curso consistente, com números. Quero ver o Líder
para a universalização das telecomunicações; os re- do Governo ou dos partidos que dão sustentação ao
cursos das concessões vão se destinar ao paga- Governo contraditarem o discurso de V.xa. com nú-
mento da dívida. meros, com o Orçamento. E V.xa. botou o dedo na



Novembro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 37285

ferida. Para garantir a virtualidade de uma economia
que somente beneficia meia dúzia, o Governo é per
verso, anti-humano e anti-social com essa massa
de deserdados do desemprego e da falta de assis
tência social. Deputado Sérgio Miranda, V. Exa. está
de parabéns pela consistência do seu discurso no
qual demonstra, com números, esse lado da malda
de, que é anti-humano: as pessoas não existem; o
que existe é bolsa, especulação e gráfico, porque es
ses tecnocratas perderam o valor da dignidade huma
na. Parabéns, nobre Deputado Sérgio Miranda!

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Deputado José Ge
noíno, o aparte de V.Exa. enriquece meu pronuncia
mento. Essas pessoas perderam o senso da realidade
nacional. Não entendem o que é o País, pois desejam
transformar o Estado em Estado monetário, apenas
para preservar os ganhos do setor financeiro. E tam
bém fizeram cortes nas bolsas de estudo.

Sr. Presidente, isso significa um atentado con
tra o futuro deste País! Mas com a última medida,
iremos verificar a contradição do Govemo ao tratar
de forma superficial o serviço público. O Governo
propõe o fortalecimento da perícia médica para a
concessão dos benefícios do auxílio-doença. Forta
lecer a perícia médica significa contratar mais médi
cos. Mesmo para aumentar a arrecadação temos
de contratar mais servidores públicos! Nas receitas
também transparece o caráter anti-social, superficial
e propagandista deste Governo. O Imposto de Ren
da é profundamente regressivo neste aumento.

Sr. Presidente, há uma medida que me espan
ta. Verificamos o texto da lei complementar que o
Governo quer enviar e a Medida nº 10 refere-se às
receitas:

Revisão da legislação das contribuiçõ
es sociais, de modo a estabelecer tratamen
to isonômico entre as instituições financeiras
e as empresas do ramo imobiliário.

É estranho, porque, em algumas contribuições,
o setor financeiro paga menos. Poderíamos pensar
que a medida irá fazer com que o setor financeiro
pague mais. Mas o setor financeiro já paga mais em
outras contribuições, e o Governo quer reduzir a
contribuição do setor.

Sr. Presidente, nas empresas estatais volta a
tara anti-social deste Governo, que, como medida de
contenção de gastos, quer despedir 5% dos funcionários.
O Governo se orgulha quando despede gente.

Há uma medida que diz respeito à inclusão das
concessões e inclui várias rodovias. Em que condi
ções? Srs. Parlamentares, estamos fazendo conces
sões de rodovias sem marco regulatório. As emprei-

teiras, que não têm mais negócio a tratar com o se
tor público, porque não têm-mais verbas para in
vestir, se apropriaram do patrimônio r9doviário e
estão ganhando dinheiro com o pedágio.

Gastamos 1,2 bilhão na Fernão Dias, que será
duplicada. Iremos fazer concessão, e quem irá pa
gar o empréstimo com o Banco Mundial? Será o
concessionário? Em Goiás, a estrada GoiânialAná
polis está um brinco. O Governo irá fazer concessõ
es? Para quem pagar? Quem irá pagar a conta?

Esse é um outro capítulo que eu não vou abor
dar hoje: as fraudes existentes nas concessões ro
doviárias e os milagres que surgem daí. Faz-se uma
licitação da Rio/Petrópolis e se prevê um determina
do fluxo de automóveis. Seis meses depois, esse flu
xo aumenta, por milagre, em quase um terço, ou
35% - mais de um terço. E essa renda a mais, esse
plus vai para quem? Para o setor público? Não,
para o bolso do concessionário.

Sr. Presidente, os Estados também sofrem
mais uma vez - e aí também se mostra o caráter au
toritário, antifederativo do atual Governo Fernando
Henrique Cardoso. Limitam-se as antecipações de
receita orçamentária.

A Prefeitura de Belo Horizonte normalmente
antecipava o pagamento do 13º em novembro ou
dezembro e o quitava com o IPTU pago adiantada
mente em janeiro. Não mais poderá fazer isso. Mui
tos servidores públicos não receberão o 13º salário.

Sr. Presidente, no momento, não tenho tempo
para me deter na análise dessas medidas. Pergunto:
quais as razões do pacote? Antes demonstrei, nessa
simples e breve intervenção, o caráter profundamen
te regressivo e anti-social do pacote, mas vamos en
tender suas razÕes. Por que foi lançado o pacote?
O pacote surge depois do aumento estúpido e por
nográfico dos juros. Surge para dar credibilidade ao
Governo, que irá arrecadar da sociedade para obter
condições de pagar o aumento das taxas de juros. Sr.
Presidente, aí compreendemos o sentido do pacote.

As ,pessoas não se perguntam: vamos ter um
ajuste fiscal de 19 milhões, vamos ganhar tanto no
corte dos gastos, vamos ganhar tanto no aumento
das despesas.

Para onde vai esse dinheiro? Para onde? Não
vai sumir, pois será destinado ao pagamento de ju
ros. Isso representa uma brutal transferência de ren
da da sociedade para o setor financeiro.

Quanto de juros iremos pagar, Sr. Presidente?
Tenho em mãos estudo sempre muito bem elabora
do pela Assessoria de Orçamento da Casa. São
duas as hipóteses: uma otimista, com a queda rápi-
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da da taxa de juros, e uma menos otimista, com a co vezes mais com juros e encargos da dívida. Cum-
queda mais demorada. primento V.Exa. pelo alerta tão importante que traz a.

Na hipótese otimista, os juros do setor público, este píEmário, nesta quarta-feira, para que os Depu-
como um todo, vão aumentar 21 bilhões. Os juros, tados se conscientizem do enganoso pacote que o
na versão mais otimista, apenas do Banco Central, e Governo remete agora a esta Casa.
os juros líquidos apenas do Governo central, envol- O SR. SÉRGIO MIRANDA - Qual a outra face
vendo Governo Federal e Banco Central, serão do pacote? A primeira face é dar credibilidade ao au-
mais 9 bilhões no conceito de competência. Em mento das taxas de juros. A outra é impor ao País
1998, vamos pagar mais de encargos e de juros do uma recessão, uma diminuição do crescimento no
que com pessoal. Pela primeira vez na história deste próximo ano, para diminuir as importações e criar
País vamos pagar mais de encargos e de juros do um excedente interno de exportação.
que de previdência social. Então não é verdade quando dizem que é a

Os Deputados que estão votando a reforma classe média que vai pagar mais com esse pacote.
administrativa devem entender que irão votar de- A classe média vai pagar. Mas acho ridículo dizer
missão de servidores para aumentar o caixa para que quem recebe 900 reais é classe média. Afinal de
pagar juros. E os Deputados que estão votando a re- contas onde nós estamos? Novecentos reais para
forma da Previdência na Comissão de Constituição e quem vai ter um aumento de 10% no seu Imposto de
Justiça e de Redação devem colocar na cabeça que Renda é classe média?
irão cortar direitos para também ter mais dinheiro Sr. Presidente, é preciso compreender que a
em caixa para pagar banqueiro. preocupação maior do Governo é com o déficit nas

Essa é a lógica maior do pacote: ter dinheiro transações correntes. O Governo se lembra da frase
para cumprir os compromissos financeiros. Sabem do ex-Ministro Simonsen, que dizia: "A inflação aleija,
quanto iremos pagar de encargos no Orçamento, an- mas o câmbio mata".
tes do aumento da taxa de juros no próximo ano? O Governo, nesse período, de forma populista,
Trinta e sete bilhões e quinhentos milhões de reais. deixou crescer o déficit em transações correntes
A previsão com pessoal era de 48, e irá baixar para para quase 4,5% no PIB. Esse dinheiro que entra
46, 45. Vamos pagar mais de juros do que com pessoal não é basicamente, Sr. Presidente, para financiar in-
ecom benefício previdenciário. vestimento; esse dinheiro financiou consumo. Esta é

Ouço com prazer o nobre Deputado Giovanni a face populista do Governo Fernando Henrique
Queiroz. Cardoso.

O Sr. Giovanni Queiroz - Nobre Deputado Mas, Sr. Presidente, quem paga a conta do pa-
Sérgio Miranda, cumprimento V.Exa. pelo pronun- cote? Os sacrifícios não são divididos, de tal forma
ciamento e pelo alerta que faz a todos os membros que os que podem mais pagam mais. Esse é um pa-
do Congresso Nacional. É importante que, como cote regressivo e anti-social, porque quem vai pagar
V.Exa. tem feito, se coloque pontualmente o que se a conta é o povo brasileiro.
irá fazer neste Congresso. Como V.Exa. bem disse, Quando o Governo apresentou o seu plano, no
iremos cortar bolsas de estudos e demitir pessoal início da administração Fernando Henrique Cardoso,
para pagar juros. Daí iremos concentrar a renda na e fez um cenário de crescimento da economia, lan-
mão dos especuladores internacionais. çamos uma separata que dizia: "plano do fundo do

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Vamos cortar da poço".
pobreza para pagar juros. No último ano do Governo anterior, houve um

O Sr. Giovanni Queiroz - Exatamente. crescimento de mais de 5%; no primeiro ano do Go-
O SR. SÉRGIO MIRANDA - Vamos cortar da vemo Fernando Henrique Cardoso, 4.1%; no segun-

LOAS, dos idosos, dos deficientes para pagar juros. do ano, 2.9%; este ano dizem que vai chegar a 3%.
O Sr. Giovanni Queiroz - Nobre Deputado Mas com essa queda no último trimestre o cresci-

Sérgio Miranda, na verdade, os 37 bilhões projeta- mento não vai chegar a 3% e, no próximo ano, vai
dos para o próximo ano, acrescidos dos 21, soma- ser de O a 2%. Esse é um plano geral de Governo
rão 58 bilhões de reais de juros, de encargos da dívi- que impede o crescimento.
da, o que significa seis vezes tudo que se vai gastar Quando a economia começa a crescer - e pre-
neste País com educação, desde universidades, es- cisa crescer - entram em crise outras variáveis rna-
colas técnicas de ensino fundamental, de ensino es- croeconômicas, e o Governo freia bruscamente a
pecial. Em toda área educacional, vai se gastar cin- economia, fazendo com que todos percam. Perde o



Durante o discurso do Sr. Sérgio Mi
randa, assumem sucessivamente a Presi
dência os Srs. Philenon Rodrigues e Arlindo
Vargas, nos termos do § 2g do artigo 18 do
Regimento Interno.

O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem para uma recla
mação, de acordo com o art. 162 do Regimento
Intemo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas) - Tem a
palavra V.Exa. para uma reclamação.

O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já há
várias sessões tenho reclamado junto à Presidência
do sumiço de dois requerimentos de minha autoria
que deveriam ser votados em plenário.

O primeiro requerimento questiona o Banco
Central sobre uma estranha remessa de lucros feita
pela Colgate/Palmolive na compra da Kolynos. Mas
o Banco Central, alegando sigilo bancário, não pres
ta as informações. Portanto, é necessária a votação
em plenário do requerimento que apresentei à Mesa.
há mais de quatro meses.

O segundo requerimento diz respeito à suspei
ta operação patrocinada pelo Banco Central para a
compra do Bamerindus por um banco estrangeiro. O
requerimento também necessita ser votado e a
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trabalhador sem emprego, perde o comerciante e Mesa tem postergado a inclusão deste requerimento
perde o industrial voltado para o mercado interno. Só na Ordem do Dia, não sei por quais razões.
o setor financeiro ganha. Há uma brutal transferên- Portanto, solicito a V.Exa., que preside a ses-
cia de renda da sociedade para o setor financeiro. são neste instante, que determine a colocação dos

A Oposição, Sr. Presidente, tem projetos, sim, requerimentos na pauta de votação de hoje, a fim de
e vai continuar denunciando firmemente a inviabili- podermos cumprir nossa função constitucional, que
dade do Plano Real, os custos absurdos impostos à é também a de fiscalizar os atos do Poder Executi-
Nação pelas ações irresponsáveis do Govemo e do vo. Tenho sido impedido de cumprir essa função pe-
seu Banco Central. As oposições devem oferecer las constantes negativas dos Ministros de Estado e
uma alternativa de política que nos desatrele da glo- agora pela Mesa da Câmara dos Deputados.
balização financeira do dólar, privatize os prejuízos É a reclamação que faço a V. Exa., de acordo
da ciranda • e não faça como o atual Govemo, que com o Regimento Interno da Casa.
está deixando nas costas do Tesouro Nacional todo O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas) - Rece-
o hedge daqueles que têm empréstimos externos, bo a reclamação de V.Exa. e a encaminharei ao Pre-
vendendo títulos cambiais - e, finalmente, garanta sidente da Casa, Deputado Michel Temer, com a
um desenvolvimento autônomo e sustentável. preocupação deste Parlamentar, ao recebê-Ia.

O projeto da Oposição passa pela crítica pro- O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas) - Dan-
funda ao atual modelo. Vamos discutir, quando chegar do continuidade ao Grande Expediente, temos a
a hora as medidas, mas queremos saber, antes de dis- honra de conceder a palavra ao próximo orador ins-
cuti-Ias, a quem elas servem. Isso demonstra que esse crito, Deputado Expedito Júnior, do PFL de Rondô-
Governo não serve ao povo brasileiro; ele serve ao nia, que disporá de 25 minutos.
grande capital financeiro nacional e internacional. O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PFL - RO. Pro-

Era o que tinha a dizer. (Palmas.) nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, não poderíamos deixar passar
essa oportunidade para manifestar nosso pensa
mento sobre o grande assunto do momento, que é o
pacote econômico baixado pelo Governo Federal, vi
sando ao ajuste fiscal e à estabilidade da moeda.

Antes, porém, de tecermos qualquer considera
ção sobre aspectos específicos do pacote e sobre
as circunstâncias que determinaram a sua adoção,
queremos deixar registrada nossa posição favorável
ao contexto geral e aos fins das medidas, bem como
o reconhecimento à postura reta do Presidente da
República e da equipe econômica, que, a despeito
da proximidade do ano eleitoral, não titubearam en
tre a posição paliativo-demagógica e aquela real
mente necessária diante da gravidade que se
apresentava para'o quadro nacional.

A falta desse reconhecimento prévio seria uma
injustiça para com o Governo e um grande erro es
tratégico do seu bloco de sustentação no Congresso
Nacional, por ensejar motivo à Oposição e aos apro
veitadores de plantão para ser usado como bandeira
com fins eleitoreiros. Portanto, mesmo que discorde
mos de alguns meios utilizados ou da forma como foi
adotado o pacote pelo Governo, devemos apoiar in
totum os fins das medidas, para o bem do País, não
importando ficarmos olhando para o passado e dis
cutindo se a crise decorre apenas de fatores exter
nos ou da relutância do Governo em adotar as medi
das paulatinamente ao longo de sua administração.
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Feitas essas considerações iniciais, entremos
nos aspectos objetivos das medidas. Diz a peça pu
blicitária de um conhecido produto nacional que "51
é uma boa idéia". No caso do pacote fiscal, coinci
dentemente composto de 51 medidas, consideramos
que a boa idéia poderia ser 52, 50, ou, até mesmo,
53, e isso é muito simples de ser explicado.

Até hoje ninguém do Governo deu motivos sa
tisfatórios para a exclusão dos fundos de pensão
das empresas estatais do conjunto de medidas, tor
nando-se esta a única ação anunciada previamente
pela imprensa como passível de ser adotada e que
não se concretizou.

Diversos cálculos mostram que a simples redu
ção em 50% no valor das contribuições das empre
sas estatais para os seus respectivos fundos de
pensão ensejaria uma economia de 2 bilhões de
reais, valor superior ao previsto para ser arrecadado
com as mudanças no Imposto de Renda das Pessoa
Física. Nesse mesmo contexto poderíamos incluir
cortes drásticos nas verbas publicitárias oficiais, a
elevação de tarifas de importação de produtos su
pérfluos e a adoção do imposto sobre grandes fortu
nas, apenas para ficar nesses três exemplos.

Todavia, o Governo preferiu despachar a conta
para as peças mais frágeis do tabuleiro econômico,
que são os consumidores e os assalariados da clas
se média. A convergência de fatores adversos,
como o aumento do Imposto de Renda, das tarifas
públicas, de produtos importados essenciais e do
Imposto sobre Produtos Industrializados, conjugada
com a não-eorreção das tabelas e das deduções do
Imposto de Renda, com o aumento das taxas de ju
ros e com a perspectiva de demissões, determina
rão, relativamente, um maior ônus financeiro para
esses segmentos da população.

O que ressalta, ainda, desse pacote, é que ele
traz em seu bojo os mesmos ingredientes e caracte
rísticas de todos aqueles editados desde os tempos
do regime militar, ou seja: divulgados no final do
ano, quando são feitas as mudanças tributárias a vi
gorarem no exercício seguinte; forte dose de influên
cia externa, aliada à relutância ou inconsistência na
adoção de medidas internas; dúvidas quanto ao seu
efeito real; fraca influência do Congresso em sua
concepção e decisão; e prevalência de efeitos sobre
a classe média.

Tudo isso seria relevado se tivéssemos a cer
teza de que a tempestade passou, ou vai passar, a
curto prazo, a estabilidade estará garantida e que
poderemos esperar a volta dos bons dias da econo
mia, com a redução do desemprego, com o fantas-

ma da recessão afastado e com as taxas de juros si
tuadas em patamares normais para uma economia
que se pretende estabilizada.

Mas essa certeza, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nem o Governo pode dar, não porque,
eventualmente, deixe de atingir os 20 bilhões de
reais que pretende economizar com o ajuste, ou não
veja aprovadas as reformas administrativa, previden
ciária e tributária, mas, simplesmente, porque não
dispõe, e tão cedo não disporá, das condições obje
tivas que venham a servir de antídoto aos fatores ex
temos adversos. E isso não depende apenas do Con
gresso Nacional, como normalmente se apregoa.

A denominade. globalização da economia, da
forma como vem sendo disseminada e estabelecida,
é nefasta, sobremaneira, para as economias emer
gentes que se deixaram levar pelas influências do
capital extemo fácil e volátil, incluindo a maioria das
nações asiáticas e latino-americanas. Éeste, portanto,
sem sorrora de dúvida, o ponto central da crise.

Dizemos maioria, porque, aqui mesmo na
América do Sul, temos o exemplo do Chile que es
truturou sua economia de forma gradual, porém con
sistente, e hoje é quase imune a esses movimentos
especulativos predominantes no fluxo do capital nos
mercados financeiros mundiais. Esse dinheiro fácil,
que passa de país para país mediante um simples
apertar de teclas de computador, precisa ser bem
administrado.

O Brasil, diante de suas ditas elevadas reser
vas cambiais de mais de 60 bilhões de dólares, an
tes da crise, precisa mostrar o quanto desse valor é
efetivo e não especulativo, para a tranqüilidade geral
da Nação. Precisa também revelar, de forma consis
tente, qual a efetiva capacidade de reação do País
no caso do prolongamento, persistência ou agrava
mento da crise. Isto porque o câmbio - única peça
ainda não movimentada - ao lado dos elevados ju
ros, são os únicos sustentáculos do Real, e qualquer
problema de administração nessas duas variáveis
poderá pôr a perder todo o trabalho até agora feito e
causar um grande desapontamento à Nação. E essa
seria a pior crise que aconteceria ao País, até com
parativamente à mais forte das recessões.

No outro lado do mundo, temos também os Es
tados Unidos e a Europa, onde, a despeito dos movi
mentos oscilantes nas bolsas de valores, não se ob
servam efeitos significativos na economia real. Isso
significa que o capital internacional, aos primeiros
sintomas ou suspeitas de problemas nas economias
emergentes, procura os portos seguros europeus e
norte-americanos.
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A globalização, desse modo, é o grande sus- equilíbrio almejado e o nível de estabilidade capaz
tentáculo dos Estados Unidos e da Europa, além de de produzir os antídotos necessários ao enfrenta-
válvula de escape para seus problemas internos, menta das crises conjunturais, os sacrifícios não po-
principalmente o do desemprego. Isso acontece dem ser localizados, mas divididos na sociedade.
porque alguns países emergentes é que viabilizam Todavia, essa decisão não pode ser linear, mas defi-
grande parte do elevado superávit comercial dos nida conforme a estrutura econômica e social de
países industrializados. Estes, ao mesmo tempo, ti- cada nação.
ram proveito das altas taxas de juros praticadas Assim, o eventual receio em relação a algumas
principalmente no mercado brasileiro como fator de medidas de abrangência mais social, como em rela-
atração do capital externo. ção ao Imposto de Renda da Pessoa Física, não

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- prejudica a consecução do objetivo principal, tam-
dos, o que está em jogo, neste momento, não são pouco deve ser encarada como sinal de fragilidade
apenas o pacote econômico, a elevação das taxas de parte do Governo. Pelo contrário, uma decisão
de juros, a aprovação ou não das reformas constitu- dessa natureza está inserida na arte de governar,
cionais, a redução do déficit comercial, a estabilida- ajuda a consolidar o processo democrático - este,
de do Real, a manutenção da política cambial, a sim, uma das metas da qual não podemos nos afas-
substituição de medidas, a imutabilidade das aplica- tar - e reforça a capacidade de controle do Governo
ções nos programas sociais, principalmente de saú- das variáveis internas.
de e de educação, e a prorrogação da CPMF e do Ouço, com prazer, o Deputado Confúcio Moura.
Fundo de Estabilização Fiscal. O Sr. Confúcio Moura - Ilustre Deputado Ex-

Nenhuma ação nessas áreas terá o efeito de- pedito Júnior, solicito a V.Exa. este aparte para para-
sejado para sustentar a economia brasileira se não benizá-Io pela oportunidade e atualidade do seu dis-
discutirmos mais a fundo a questão da globalização. curso, que vem no momento exato. V. Exa. manifes-
Assim, apesar de criticarmos algumas medidas es- ta seus pontos de vista coerentes, vindos de um De-
pecíficas, não devemos valorizar aspectos pontuais putado provinciano, de regiões pobres, que critica o
e localizados, mas tentar obter as respostas de modelo de globalização, apontado como aquele que
como poderemos agir de forma mais eficaz, e não vem resolver nossos problemas internos. Também
apenas paliativamente, enquanto o arcabouço estru- faz referência às necessidades de se ajustar a eco-
tural da economia não estiver totalmente consolidado. nomia mundial aos interesses nacionais, sem perder

A resposta é simples: dividir a conta e a res- de vista as questões sociais, dentre elas a geração
ponsabilidade com os principais agentes que vêm-se de emprego. Cabe aos Parlamentos e governos
beneficiando da globalização, cantada em prosa e mundiais desenvolver estudos detalhados, para se
verso pelos mais ardorosos defensores como a pa- avançar no mecanismo da globalização sem perder
nacéia para os problemas mundiais. de vista a problemática do emprego, a questão hu-

A realidade, porém, mostra o contrário, porque, mana e a valorização das pessoas. Parabenizo
salvo em casos específicos, diante de seus interes- V.Exa. pelo tema escolhido para seu discurso no
ses imediatos e estratégicos, como ocorreu com o Grande Expediente desta tarde.
México, durante sua crise há quase três anos, os O SR. EXPEDITO JÚNIOR - Nobre Deputado
Estados Unidos têm-se colocado à margem dos últi- Confúcio Moura, agradeço a V. Exa. o aparte.
mos problemas, deixando às nações mais atingidas Retomo meu pronunciamento, Sr. Presidente.
todos os ônus dos ajustes feitos a elevados custos Desta forma, sem perder de vista nossas
em termos econômicos, políticos e sociais. obrigações internas, não devemos ter constrangi-

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mento em apontar as responsabilidades dos par-
reitero que a discordância com alguns aspectos pon- ceiras do chamado Primeiro Mundo, nem nos deve":
tuais do pacote não prejudica nosso apoio à tese da mos iludir com títulos e jargões, como o de nações
btlsca do ajuste gradual e consistente a médio e longo· emergentes.
prazos. Entretanto, é indispensável e urgente a inte- Os problemas enfrentados pelos denomina-
gração de esforços internos e externos, de modo a via- dos tigres asiáticos revelam os cuidados que uma
bilizar o equilíbrio da equação econômica globalizada nação deve ter quando não dispõe do comando de
quanto a seus efeitos positivos e negativos. todas as variáveis econômicas, e o Brasil não

Nesse contexto, não temos ilusões de que, no pode enveredar pelo mesmo caminho, descuidan-
que depender de decisões internas para atingirmos o do-se do dia-a-dia e deixando para tomar as medi-
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das ao sabor dos acontecimentos externos, de for
ma global, abrupta e questionável em vários senti
dos, como ocorreu agora, e tampouco deixar de co
brar as responsabilidades de nossos parceiros de
senvolvidos.

Era o que eu tinha a dizer.

VI- ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas)

Apresentação de proposições

Os Srs. Deputados que tenham proposições a
apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSiçõES OS SE
NHORES:

ARNALDO FARIA DE SÁ - Projeto de lei que
institui o Dia da Refrigeração e dá outras providências.

PAULO PAIM - Projeto de lei que dispõe sobre
a identificação etno-racial nos sistemas de informação
de Seguridade Social.

Indicação ao Ministério da Educação de inclu
são das doenças etno-raciais nos currículos dos cursos
da área de saúde.

VANIO DOS SANTOS - Requerimento de in
formações ao Ministério da Fazenda sobre cessão
de servidores da Caixa Econômica Federal.

PAULO ROCHA - Projeto de lei que altera o
art. 66 da Lei nº 9.503, de 1997 - Código de Trânsito
Brasileiro.

JORGE WILSON - Projeto de lei complemen
tar que adiciona cinco centésimos por cento à alí
quota da Contribuição para Financiamento da Segu
ridade Social (COFINS) sobre faturamento de em
presas fabricantes de bebidas alcoólicas e de cigarros,
nas condições que especifica.

MAURíCIO REQUIÃO - Requerimento ao Presi
dente da Câmara dos Deputados de audiência da Co
missão de Educação, Cultura e Desporto para os Proje
tos de Lei n% 2.802, de 1992, 335, 337 e 389, de 1995.

HÉLIO ROSAS - Projeto de lei que concede
remissão a débitos previdenciários de agroindús
trias, nos termos que especifica.

MARCIA CIBILlS VIANA - Projeto de lei que
acrescenta § 3º ao art. 389 da Consolidação das
Leis do Trabalho, visando assegurar abono anual à
mãe-empregada com filho em fase pré-escolar.

FAUSTO MARTELLO - Requerimento de infor
mações ao Ministério das Comunicações sobre prer
rogativas de funcionamento de emissora de rádio no
Estado de São Paulo.

URSICINO QUEIROZ - Projeto de lei que dis
põe sobre a obrigatoriedade de jornais e revistas,

publicados no País, obedecerem à norma ortográfica
vigente.

CARLOS CARDINAL E JOSÉ MACHADO - Re
querimento ao Presidente da Câmara dos Deputados
de realização de sessão solene, dia 8 de setembro de
1998, em homenagem ao Médico-Veterinário.

INOCÊNCIO OLIVEIRA E OUTROS - Requeri
mento ao Presidente da Câmara dos Deputados de
submissão ao Plenário do Projeto de Lei nº 2.417-C, de
1991, de autoria do Deputado Jackson Pereira, que dispõe
sobre as ativmdes, o registro e o funcionamento das agên
cias de viagens eturismo edá outras provKiências.

AIRTON DIPP - Projeto de lei que institui de
dução especial, no âmbito do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas, para responsáveis por portadores
de deficiência física ou mental.

ROBERTO PESSOA - Projeto de lei que altera
o § 1º do art. 236 do Código de Processo Civil - Lei
nº 5.869, de 1973.

ROBERTO PESSOA E OUTROS - Recurso ao
Presidente da Câmara dos Deputados contra apre
ciação conclusiva pela Comissão de Viação e
Transportes do Projeto de Lei nº 2.327, de 1996.

Proposta de emenda à Constituição que altera
o § 2º do art. 73, para determinar que os Ministros
do Tribunal de Contas da União sejam escolhidos
exclusivamente pelo Congresso Nacional.

FETTER JÚNIOR - Projeto de lei que altera
dispositivos da lei nº 8.989, de 1995.

ROBERTO JEFFERSON - Projeto de lei que
dispõe sobre a atuação de advogado durante depoi
mento perante Comissão Parlamentar de Inquérito.

Projeto de resolução que acrescenta § 42 ao
art. 240 e parágrafo único ao art. 247 do Regimento
Interno.

JÚLIO REDECKER - Indicação ao Ministério
das Relações Exteriores de gestões junto ao Gover
no da República Oriental do Uruguai

RICARDO GOMYDE - Projeto de lei que dis
põe sobre isenção do Imposto sobre Produtos Indus
trializados (IPI) nas aquisições de automóveis feitas
por representantes comerciais.

PROJETO DE LEI Nº 3.874, DE 1997

Institui o Dia da Refrigeração e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 Fica instituído o Dia da Refrigeração, a
ser comemorado em todo o País, anualmente, no dia
20 de junho.



Justificação

As populações afro-brasileiras são sabidamen
te discriminadas, quer consideremos os aspectos so
ciais, culturais ou econômicos. Tal discriminação re
monta aos primórdios da colonização do Brasil,
quando os negros foram barbaramente trazidos para
o trabalho escravo, e continuou inalterada mesmo
com a Abolição.

É patente a concentração dos cidadãos de ori
gem negra nos estratos mais pobres e economica
mente marginalizados, afora a grande prevalência
dos de descendência africana entre os iletrados e os
sem acesso aos bens educacionais e culturais dis
poníveis aos melhor aquinhoados.

Em nome de uma pretensa não-discriminação
racial, no passado, foram retirados de nossos siste
mas de identificação e de informação, nas diversas
áreas de atividade, o quesito "raça", ou "etnia". Con
siderava-se que, desse modo, não se estaria subme
tendo os indivíduos de origem afro-brasileira a situa
ções constrangedoras, como se o constrangimento
adviesse da origem de uma pessoa e não da margi
nalização e da discriminação a que essa pessoa 
mesmo não tendo. essa origem étnica assinalada em
uma ficha ou banco de dados - sofre em virtude da
tez de sua pele, dos seus traços fisionômicos ou da
textura de seu cabelo.

Assim, em decorrência da equivocada noção
da existência de uma democracia racial no Brasil, re
tirou-se um elemento essencial para a identificação
de males 'e de situações que acometem com maior
freqüência a população negra e de origem negra,
quer no que concerne à morbi-mortalidade, quer no
que se refere a dados sociais.

No caso específico das chamadas "doenças
etna-raciais", essa lacuna existente na identificação
da população brasileira é patente. Sabe-se de há
muito que determinados quadros mórbidos - tais
como: hipertensão arterial maligna, anemia falcifor
me e diabetes - acorrem com grande freqüência na
população afro-brasileira e que estão relacionadas a
fatores genéticos. Constata-se, outrossim, que pato-

PROJETO DE LEI Nº 3.875, DE 1997
(Do Sr. Paulo Paim)

Dispõe sobre a identificação etno
racial nos sistemas de informação de Se
guridade Social.

O Congresso Nacional decreta:

Justificação

A presente proposição busca reconhecer o es
forço do empresariado da área de refrigeração, que,
embora da iniciativa privada, tem prestado relevan
tes serviços à causa pública.

Estabelecido o Dia da Refrigeração, é justo
que a data seja reservada para o setor comemorar o
seu desempenho no panorama econômico nacional.

É realmente inegável a importância da refrigera
ção na vida do cidadão e da sociedade, eis que o setor
oferece segurança e conforto em todo o relacionamen
to entre o pessoal e o coletivo, e vice-versa.

No primeiro momento, a refrigeração é lembra
da apenas a título de conforto, como por exemplo ar
condicionado, geladeira, sorvete etc. Mas é tanta a
importância do setor, que convém lembrar seu em
prego na área hospitalar (UTI, análises clínicas e ou
tros pontos onde a refrigeração é imprescindível); na
área da informática, onde nada funciona satisfatoria
mente sem refrigeração; na área comercial, na qual
a refrigeração é indispensável para a conservação de
mercadorias perecíveis, assim como muitos produtos
durante o transporte, sem contar os balcões frigorífi
cos para venda de picolés, sorvetes, refrigerantes e
cervejas; também é essencial na pecuária leiteira,
para a manutenção de estoques reguladores na en
tressafra, bem como para a c1imatização de frutas e
criação de cogumelos, além da manutenção de esto
ques reguladores de sementes e grãos em geral.

Isto tudo, sem falar na sua importância em fo
guetes e satélites espaciais.

A refrigeração é pois o elemento-chave do pro
gresso e do desenvolvimento da humanidade.

Ademais, assinalamos que se trata de reapre
sentação do Projeto de Lei nQ 2.779, de 1992, de au
toria do ilustre Deputado Fábio Meirelles, arquivado
na legislatura passada, por força do art. 105 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 18 de novembro de 1997.
Deputado Arnaldo Faria de Sá.

Novembro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira20 37291

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de Art. 1º A identificação etno-racial é obrigatória
sua publicação, revogadas as disposições em nos sistemas de informação da Seguridade Sqcial.
contrário. Art. 2º Para a identificação a que alude o caput

devem ser utilizados os mesmos critérios adotados
nos recenseamentos demográficos.

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.



INDICAÇÃO N!! 1.078, DE 1997
(Do Sr. Paulo Paim)

Sugere ao Exm2 Sr. Ministro da Edu
cação a inclusão das doenças etno-ra
ciais nos currículos dos cursos da área
de saúde.

Excelentíssimo Senhor Ministro:
É do conhecimento geral que algumas patolo

gias incidem de maneira importante nas populações
afro-brasileiras. Recentemente, os jornais noticiaram
a realização de pesquisa, a ser desenvolvida por
médicos da Universidade Federal Fluminense, para
investigar as razões da alta incidência de Insuficiên
cia Renal C~ônica em negros e em pessoas de as
cendência negra.

Segundo os especialistas daquela Universida
de, observou-se, em vários países, que as populaçõ
es de ascendência negra acometidas de Hiperten
são Arterial tendem a desenvolver a falência renal,
enquanto que as de origem branca tendem a ser
acometidas com maior freqüência de doenças car
diovasculares.

Do mesmo modo, observa-se uma alta preva
lência de outras patologias - Diabete Melito, Anemia
Falciforme etc. - entre as populações afro-brasileiras
e que poderiam ter como causa a hereditariedade.

Por outro lado, outras patologias e agravos à
saúde, não atribuíveis a genes, mas a condições so
cioeconômicas e educacionais desfavoráveis, atin
gem em maior quantidade e gravidade os cidadãos
de origem negra, marginalizados que são na vida
produtiva e cultural da Nação.
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logias advindas das condições socioeconômicas in- Tais agravos, não são, portanto, peculiares à
cidem com maior relevo sobre essas populações. população negra, mas aos pobres que vivem em

A inexistência, contudo, de dados de identificação condições subumanas nas periferias das grandes ci-
tem prejudicado enormemente a investigação, e conse- dades e no meio rural. Ocorre que a maior parte
qüentemente a procura de soluções, para esses males. dessa população é formada por negros ou pessoas

O objetivo do presente Projeto de Lei é, justa- de origem negra, o que no mais das vezes é total-
mente, o de reintroduzir em nossos sistemas de infor- mente ignorado nas estatísticas, pesquisas e na pró-
mação, na área da Seguridade Social, o quesito refe- pria prática clínica.
rente à identificação etno-racial, como forma de permi- Em que pese à evidente importância do fator
tir a que pesquisas e estatísticas possam precisar as etno-racial na distribuição dos quadros mórbidos em
situações que acometem de forma relevante as diver- nossa população, não é dado praticamente nenhum
sas populações que formam a Nação Brasileira. destaque a essa questão nos cursos da área de

Diante da justeza e oportunidade da presente saúde.
proposição, esperamos vê-Ia aprovada em ambas as Assim, propomos a V. Exª que examine a pos-
Casas do Congresso Nacional. sibilidade de apresentar sugestão ao Conselho Na-

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997. _ cional de Educação no sentido de que seja incluído
Deputado Paulo Paim. em todos os currículos dos cursos da área de saúde

a preocupação com as doenças etno-raciais.
Feitas estas considerações, cujo único objetivo

é o de contribuir para a melhoria da situação da qua
lidade de vida das populações afro-brasileiras, bem
como para o aperfeiçoamento da assistência sanitá
ria a ser prestada a esses cidadãos brasileiros,
aguardamos as medidas possíveis para que se
propicie a consecução da medida analisada.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997.
Deputado Paulo Paim.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N!! 3.040/97
(Do Sr. Dep. Vanio dos Santos)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda, Pedro Malan, através do Sr.
Sérgio Cutolo, Presidente da Caixa Eco
nômica Federal acerca da cedência de
servidores da empresa.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50 da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam so
licitadas ao Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Malan,
através do Presidente da Caixa Econômica Federal,
as seguintes informações:

1. Relação nominal dos servidores da
empresa cedidos a órgãos da administração
pública direta e indireta, empresas de eco
nomia mista, fundações e autarquias, com
descrição da data da cedência, nível admi
nistrativo do servidor e qual o pagador do
ônus (remuneração).

2. Relação nominal dos servidores da
empresa liberados para entidades de repre-
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sentação classista (sindicatos, federações e
confederações) e funções eletivas (FUN
CEF/DIREP), com descrição da data e pe
ríodo da liberação.

3. Relação nominal de servidores em
gozo de licença para tratamento de interes
ses particulares.

Justificação

As informações são importantes para o acom
panhamento da situação administrativa da CEF bem
como seus impactos sobre as políticas de emprego
da instituição.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997. 
Deputado Vanio dos Santos PT/SC.

PROJETO DE LEI N!! 3.876, DE 1997
(Do Sr. Paulo Rocha)

Altera o art. 66 da Lei nS! 9.503/97 
Código de Trânsito Brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! O art. 66 da Lei nº 9.503/97 - Código de

Trânsito Brasileiro passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 66. Nenhum veículo poderá tran
sitar:

I - sem atender aos limites de emissão
de poluentes estabelecidos pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, no
âmbito do PROCONVE - Programa Nacio
nal de Controle da Poluição por Veículos
Automotores;

11 - sem estar licenciado pelo IBAMA
com a LCVM - Licença para Uso da Confi
guração de Veículos ou Motor, conforme a
legislação em vigor.

Parágrafo único. O CONTRAN· estabe
lecerá os procedimentos adequados para o
atendimento do disposto neste artigo."

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

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

Justificação

O art. 66 do Código de Trânsito Brasileiro foi
vetado pela Presidência da República pela possibili
dade de "dar ensejo a um indesejável conflito de atri
buições entre órgãos federais, estaduais e munici
pais no exercício de sua competência, o que pode
ocasionar um quadro grave de insegurança jurídica".

Para não excluir esse importante artigo do Có
digo de Trânsito Brasileiro, inclusive porque no Capí
tulo XV, das Infrações está prevista, no art. 231, 111,
uma sanção para o veículo poluidor, procuramos eli
minar esse problema levantado pela Presidência da
República entregando somente ao CONTRAN a res
ponsabilidade pela regulamentação deste artigo.
Também aperfeiçoamos a técnica legislativa nele
empregada, para deixar mais claras as exigências
do dispositivo.

Esperamos, assim, contar com o apoio dos no
bres pares para a aprovação deste projeto.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997.
Deputado Paulo Rocha.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N!! 209, DE 1997

(Do Sr. Jorge Wilson)

Adiciona cinco centésimos por cen
to à alíquota da Contribuição para Finan
ciamento da Seguridade Social (COFINS)
sobre faturamento de empresas fabrican
tes de bebidas alcoólicas e de cigarros,
nas condições que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 2º e 3º da Lei Complementar nQ

70, de 30 de dezembro de 1991, passam a ter os se
guintes acréscimos, com renumeração de parágrafos:

"Art. 2º .
§ 1º ..

§ 2º No caso de fabricantes de bebidas
alcoólicas, a alíquota será de 2,5% (dois intei
ros e cinco centésimos por cento), destinando
se os cinco centésimos para o Fundo Nacional
de Saúde, para atendimento das despesas
com as vítimas de bebidas alcoólicas e congê
neres, na re~e hospitalar pública."

"Art. 3º A base de cálculo da contribui
ção mensal devida pelos fabricantes de ci
garros, na condição de contribuintes e de
substitutos dos comerciantes varejistas, será
obtida, multiplicando-se o preço de venda do
produto no varejo por cento e dezoito inteiros
e cinco centésimos por cento (118,5%)."

Parágrafo único. Os cinco centésimos
por cento destinam-se ao Fundo Nacional
de Saúde, para atendimento das despesas
com as vítimas do tabaco e drogas congêneres,
na rede hospitalar pública."

Art. 2º Esta lei complementar produzirá efeitos a par
tir do mês seguinte aos noventa dias da sua publicação.
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Justificação

Esta proposição objetiva acrescentar cinco
centésimos por cento à atual alíquota de 2% da Con
tribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), incidindo o acréscimo apenas sobre o fa
turamento de empresas fabricantes de bebidas
alcoólicas e de cigarros.

A destinação dos cinco centésimos por cento é
o Fundo Nacional de Saúde e, especificamente, o
atendimento das vítimas de doenças provocadas por
bebidas alcoólicas e pelos produtos do fumo. O pro
jeto é coerente com o espírito e a letra da Lei Com
plementar nº 70, de 1991, que, ao criar a Cofins,
destinou os seus recursos exclusivamente para des
pesas com atividades fins das áreas de saúde,
previdência e assistência social.

É adequado onerar um pouco mais as bebidas
alcoólicas e o tabaco com este acréscimo da Cofins,
visando a carrear recursos para a cura de doenças
graves que resultam do abuso dessas drogas.

Espero contar com o apoio dos nobres pares
do Congre,sso Nacional para a aprovação desta
proposição.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997.
Deputado Jorge Wilson.

REQUERIMENTO NI! ,DE 1997
(Do Sr. Maurício Requião)

Requer a audiência da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto para os
Projetos de Lei nlls 2.802192, 335195,
337195 e 389195.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 117, inci

so VIII, do Regimento Interno, a audiência da Comis
são de Educação, Cultura e Desporto para os Proje
tos de Lei nº 2.802/92,335/95,337/95 e 389/95, que
dispõem sobre creches e pré-escolas, dentre outros
assuntos.

Justificação

Os projetos de lei acima referidos não deverão
ser submetidos ao exame do Plenário, conforme de
termina o art. 24, 11, do Regimento Interno. Por esta
razão e sobretudo pelo fato de versarem sobre ma
téria que diz respeito a creches e pré escolas - por
tanto, à educação infantil - é que fica bastante evi
dente a necessidade de um estudo acurado da Co
missão de Educação, Cultura e Desporto, decisão
que submeto aos meus ilustres Pares.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997. 
Deputado Maurício Requião.

PROJETO DE LEI NI!3.877, DE 1997
(Do Sr. Hélio Rosas)

Concede remissão a débitos previ
denciários de agroindústrias, nos termos
que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam remidos os débitos das agroin

dústrias junto ao Instituto Nacional de Seguro Social
- INSS, lançados ou não, relativos às diferenças en
tre as contribuições devidas na forma do art. 22 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e as contribui
ções recolhidas nús termos do § 2º do art. 25 da Lei
nº 8.870, de 15 de abril de 1994.

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

Art. 31! Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

À luz de disposições da Carta de 1988 (arts.
194 e 195), a Lei nº 8.212, de 1991 - Plano de Cus
teio da Seguridade Social -, no seu art. 22, regula
mentou a contribuição de empresas e equiparados
incidente sobre a folha de salários.

Posteriormente, o art. 25 da Lei nº 8.870, de
1994, conferiu tratamento específico à empresa ru
ral, ao substituir a base de incidência supracitada
pela receita bruta proveniente da comercialização da
produção, a partir da competência agosto de 1994.
O § 2º desse artigo estendeu seus efeitos às pes
soas jurídicas que se dediquem à produção agroin
dustrial, quanto à folha de salários de sua parte agrí
cola, calculando-se a contribuição sobre o valor esti
mado da produção agrícola própria, considerado seu
preço de mercado.

O Supremo Tribunal Federal, em 18.12.96, pro
feriu decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 1.103-1/600, interposta pela Confederação Nacio
nal da Indústria - CNI, julgando inconstitucional a
contribuição prevista no § 2º do art. 25 da Lei nº
8.870, de 1994.

Essa Decisão foi implementada, no âmbito do
Ministério da Previdência e Assistência Social, via
Orientação Normativa nº 7, da Secretaria de Previdên
cia Social e Ordem de Serviço nº 157, da Diretoria de
Arrecadação e Fiscalização do INSS, ambas de 5 de
março de 1997. A Orientação Normativa, considerando
que a Decisão da Corte Suprema, em pauta, tem efei
to ex-tunc, restabeleceu para a pessoa jurídica que se
dedica à produção agroindustrial, relativamente aos
empregados do setor agrícola, a contribuição patronal
com base na folha de pagamento, conforme o art. 22



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 3.041, DE 1997

(Do Sr. Fausto M. Martello)

Solicita ao Sr. Ministro das Comuni
cações informações acerca das prerroga
tivas de funcionamento de emissora de
rádio no Estado de São Paulo.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50, § 22,

da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e
115, inciso I do Regimento Intemo que, ouvida a
Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro

"§ 3º A mãe-empregada que tenha filho
em fase de instrução pré-escolar, e cuja re
tribuição pecuniária mensal não exceda de
um salário mínimo, terá direito a 50% (cin
qüenta por cento) desse valor, por filho, a tí
tulo de abono anual, a ser pago no mês de
comprovação da matrícula."

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

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

Justificação

Com a proposta do presente Projeto de Lei, es
pera-se oferecer, por pouco que possa expressar,
maior amparo à mãe-empregada que se encontre
em situação de hipossuficiência e de natural enfren
tamento de dificuldades, sobretudo daquelas ocor
rentes no estágio de possuir filho(s) em fase de
instrução pré-es~olar.

Cuida-se, em verdade, de dar seguimento ao
programa de implemento de ações assistenciais e
de atendimento social, máxime sob o imperativo
constitucional do inciso XXVI, do Art. 7Q

, e de nor
mas discutidas e aprovadas no âmbito desta Casa,
onde se encontram os mais legítimos intérpretes e
representantes das justas aspirações populares.

Serve de simples exemplo às intenções do tipo
sob proposição, o amplo benefício da instituição de
creches e/ou de programas de atendimento relativo,
hoje incluídos na legislação trabalhista consolidada e
que constituem, sem dúvida, significativo auxílio e
apoio a mãe-empregada, por excelência.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1997.
Deputada Marcia Cibilis Viana

PROJETO DE LEI N!! 3.878, DE 1997
(Da Sra. Marcia Cibilis Viana)

Acrescenta parágrafo (32) ao Art.
389 da CLT, visando assegurar abono
anual à mãe-empregada com filho em
fase pré-escolar.

O Congresso Nacional decreta:
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da Lei ~º ~.212, de 1991, com efeitos retroativos à Art. 1!1 O Art. 389 da Consolidação das Leis do
competencla agosto de 1994. Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 12

Pa~ o acerto das contribuições, foi determinado de maio de 1943, é acrescido de parágrafo do teor
um cotejo entre a contribuição patronal devida pela seguinte:
agroindústria com base na folha de pagamento do
setor agrícola com a efetivamente recolhida, de for
ma a apurar eventual diferença de contribuição a re
colher ou a restituir no período. O saldo favorável ao
INSS deverá ser recolhido de uma única vez, no pra
zo fixado para recolhimento das contribuições relati
vas ao mês de março de 1997, sem a incidência dos
acréscimos legais. O não recolhimento da diferença
nesse prazo sujeita a empresa aos acréscimos le
gais correspondentes à competência março de 1997.

Do optejo referido mostram-se prejudicadas as
agroindústrias com uso intensivo de mão-de-obra ru
ral, que terão diferenças a recolher ao INSS, e bene
ficiadas as agroindústrias mecanizadas, com baixa
utilização do fator trabalho, que terão diferenças a
receber do INSS.

O retomo da obrigatoriedade do recolhimento
sobre a folha de salários, aliado ao pagamento de di
ferenças de contribuições retroativo à competência
agosto de 1994, invibílizam as agroindústrias que
mais contribuem para a geração de emprego no
campo. Observe-se que, com a edição da Lei nº
8.870, de 1994, essas empresas organizaram-se
economicamente, tendo em vista a contribuição pre
videnciária, então instituída, sobre a produção agrí
cola. A declaração de inconstitucionalidade dessa
contribuição, mais de dois anos após, trouxe-lhes
grandes dificuldades financeiras.

Assim, propomos remissão dos débitos previ
denciários das agroindústrias, relativos às diferenças
apuradas entre as contribuições devidas sobre a fo-·
lha de pagamento e as contribuições recolhidas so
bre o valor estimado da produção agrícola, a partir
da competência agosto de 1994.

Ante o exposto, contamos com o apoio dos
ilustres Parlamentares para a aprovação desse pro
jeto de lei.

Sala das Sessões, 19 de Novembro de 1997. 
Deputado Hélio Rosas.



PROJETO DE LEI N!l 3.879, DE 1997
(Do Sr. Ursicino Queiroz)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
jornais e revistas, publicados no País,
obedecerem à norma ortográfica vigente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Os jornais e revistas, publicados no

País, deverão obedecer à norma ortográfica vigente,
na elaboração dos textos veiculados.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no
caput, ressalvam-se os casos de citação de tercei
ras pessoas, bem como de publicação ou reprodu
ção de textos de autores brasileiros, que contenham
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das Comunicações, Dr. Sérgio Motta, no sentido de plicidade? Há autorização expressa do Poder Públi-
esc/arecer esta Casa quanto a particularidades de co para que uma emissora possa gerar programação
funcionamento da Rádio Líder FM, com antena re- fora de sua localidade-sede?
transmissora e estúdios na Av. Timóteo Penteado, Se viermos a abordar as questões da ética dos
2.207, Centro, Guarulhos, que transmite em 92,1 Mh. meios de comunicação, veremos que a referida

Solicitamos esclarecimentos acerca de alguns emissora mereceria um maior controle por parte de
pontos concretos, como: seus proprietários e responsáveis, porque boa parte

1. A referida emissora tem sede registrada na de sua programação parece estar destinada a finali-
cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo? dade política: a prográmação se imiscui em assuntos

2. Sabe-se que ela tem uma antena retrans- da particularidade política da cidade de Guarulhos,
missora e estúdios em Guarulhos, São Paulo, à Av. deixando cje prestar os bens serviços que a ética im-
Timóteo Penteado nº 2.207, Centro. Está ela geran- põe não apenas às emissoras de rádio, mas a todos
do programação também em Guarulhos, ou sua an- os veículos de comunicação.
tena naquele município é apenas a retransmissora Ora, a concessão de alvará de funcionamento
da programação gerada na sede de Mogi das Cruzes? a emissora de radiodifusão e de televisão deve obe-

3. A sua autorização de funcionamento prevê a decer a critérios rigorosos de funcionamento, não
concessão múltipla, para as cidades de Mogi das apenas com relação à parte técnica - para que os
Cruzes e Guarulhos, com a possibilidade de geração ouvintes e espectadores recebam sinais claros e
de programação em ambas as cidades? sem c/aros e sem interferências -, mas também com

4. Tem a Rádio Líder FM autorização do Minis- relação ao conteúdo da programação - o que confi-
tério das Comunicações para instalação de antena gurará a prestação de um serviço público responsá-
retransmissora em Guarulhos, fora de sua sede ori- vel, que contemple os direitos da cidadania, que não
ginal em Mogi das Cruzes? infrinja as leis em vigor, que possibilite ao cidadão

contar com emissoras que lhe levem lazer e informa-
5. Está a antena retransmissora de Guarulhos, ção, e não a deturpação de fatos ou a divulgação de

identificada no quesito nº 2, instalada em conformi~ mensagens tendenciosas sobre este ou aquele assunto.
dade com as posturas do Ministério das Comunica-
ções no que se refere à localização central, no muni~ Diante disso, gostaríamos que fossem presta-
cípio, a suas dimensões particulares e à potência de das a esta Casa, além dos quesitos acima numera-
seus transmissores? dos de 1 a 11, informações as mais completas pos

sível sobre a constituição da Rádio Líder FM, os ter-
6. Sabe-se que essa referida Rádio Líder FM mos da concessão de que foi merecedor o grupo

operava na freqüência de 104,1 Mh e que a Rádio que a controla, o beneficiamento por incentivos fis-
Metropolitana FM operava na freqüência de 92,1 Mh. cais que porventura receba, a legalidade de sua
O que houve para que, de uma hora para outra, a atuação na geração de programação em Mogi das
Rádio Líder FM abandonasse a freqüência determi- Cruzes e em Guarulhos, concomitantemente.
nada pelo Ministério das Comunicações e passasse
a operar nesta outra freqüência, a de 92,1 Mh? Sala das Sessões, 19 de Novembro de 1997.-

Fausto M. Martello, Deputado Federal.
7. Existe uma autorização formal do Ministério

das Comunicações permitindo que a Rádio Líder FM
passe a utilizar a freqüência antes operada pela Rá
dio Metropolitana FM, mudando de 104,1 Mh para
92,1 Mh?

8. O que motivou essa transformação?
9. O que aconteceu com a emissora que antes

operava a freqüência de 92,1 Mh, hoje ocupada pela
Rádio Líder FM?

10. A autorização destinada a uma empresa
pode ser repassada a outra empresa sem a necessi
dade de nova licitação pública?

11. É uma situação estranha a de uma emisso
ra de rádio ter sede em um município e vir a gerar
programação também em outro. É regular essa du-
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- PT/SP - líder do Bloco

Justificação

Os responsáveis por dependentes portadores de
deficiência física ou mental têm sua capacidade contri
butiva ínquestionavelmente diminuída pelas despesas
com cuidados extraordinários, indispensáveis para a
sobrevivência digna desses seres humanos.

Acontece que, por outro lado, o vulto dessas
despesas, freqüentemente excede em muito o teto
permitido para os dependentes; de outra parte, a va
riedade dessas despesas muitas vezes extrapola as
restrições estabelecidas pela legislação para dedu
ções de natureza estritamente médico-hospitalar ou
instrucional regular.

PROJETO DE LEI Nº 3.880, DE 1997
(Do Sr. Airton Dipp)

Institui dedução especial, no âmbito
do Imposto de Renda das Pessoas Físi
cas, para responsáveis por portadores de
deficiência física ou mental.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 112 Para efeito de apuração da base de cál

culo do Imposto de Renda das Pessoas Físicas,
será admitida dedução especial limitada a
R$2.000,OO pelas despesas efetiva e comprovada
mente realizadas no ano-base com dependente por
tador de deficiência física ou mental, especificamen
te pertinentes aos cuidados restritos ao tratamento
da deficiência I)ão abrangidos por outras deduções
em vigor.

Art. 212 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação e aplica-se a partir do exercício financeiro
subseqüente.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 312, combinado com o

art. 132, § 22 do Regimento Interno, requeremos que
seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei nº
2.417-C/91 , do Deputado Jackson Pereira, que "dis
põe sobre as atividades, o registro e o funcionamen
to das agências de viagens e turismo e dá outras
providências".

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997.
Inocêncio Oliveira - Alexandre Ceranto - Benito
Gama - Rodrigues Palma - Corauci Sobrinho 
Paulo Cordeiro - Carlos Melles - Arlindo Vargas
- Osvaldo Coelho - Marcos Vinicius - Arolde de
Oliveira - Hugo da Cunha.

A veiculação diária, em jornais e revistas, de
textos contendo erros ortográficos graves, vem se
tornando corriqueira, a ponto de não causar mais ne
nhuma estranheza nas pessoas nem no Poder PÚ
blico, que deveriam preocupar-se com os efeitos
negativos sobre a educação do povo brasileiro.

O uso indiscriminado de pacotes de software,
destinados ao processamento de textos, que não
permitem a acentuação gráfica e desconsideram a
divisão silábica da língua port.yguesa, tem contribuí
do, de forma significativa, para agravar o problema.

A proposta, que ora apresentamos, pretende
apenar o descuido das empresas jornalísticas com a
nossa língua, imputando-lhes a obrigação de publi
carem correção de textos veiculados com erros orto
gráficos. Espera-se, dessa forma, melhorar a quali
dade da revisão dos textos, na medida em que a re
publicação implica novos custos e submete os jor
nais e revistas ao reconhecimento público das
incorreções cometidas.

Esperamos contar com o apoio de nossos no
bres colegas para a aprovação dessa nossa iniciati
va, que, a nosso ver, poderá contribuir para a
preservação da língua portuguesa.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997.
Deputado Ursicino Queiroz

REQUERIMENTO
(Do Sr. Carlos Cardinal)

Requer a convocação de sessão so
lene da Câmara dos Deputados para o dia
8-9-98.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos a Vossa

Excelência, com base no art. 68 do Regimento Inter
no, e ouvido o Plenário, a convocação de sessão so
lene desta Casa para o dia 8 de setembro de 1998,
em homenagem ao Médico-Veterinário.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997.
Deputado Carlos Cardinal PDT/RS - Deputado

personagens, que se expressem de maneira típica José Machado
devido a características individuais ou regionais. PT/PDT/PCdoB.

Art. 212 O descumprimento do disposto no artigo RECURSO N!! 205197
anterior obrigará a empresa jornalística a publicar na
edição subseqüente, com devido destaque, a corre
ção dos erros, eventualmente, cometidos.

Art. 312 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 412 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação



RECURSO N!! 206, DE 1997
(Do Senhor Roberto Pessoa e outros)

Contra a apreciação conclusiva da
Comissão de Viação e Transportes sobre
o Projeto de Lei n2 2.327196.

Senhor Presidente,
Os Deputados abaixo assinados, com base no

art. 132, § 29, do Regimento Intemo, recorrem ao
Plenário contra apreciação conclusiva do Projeto de
Lei n2 2.327/96, que "dispõe sobre o transporte pú
blico de passageiros por motocicletas de aluguel 
Mototáxi", discutido e votado nos termos do art. 58,
§ 29, da Constituição, pela Comissão de Viação e
Transportes, pelas seguintes razões:

1. a respeito do assunto foram apresentados 5
projetos, todos apensados ao de nº 2.327/97.

2. a Consultoria Jurídica do Ministério da Justi
ça, no Parecer nº 005/97, pronunciou-se favora
velmente à possibilidade de desempenho da ati
vidade de mototáxi, inclusive admitindo sua
constitucionalidade, condicionando seu funciona
mento à necessidade de regulamentação pelos
municípios.

3. A disseminação da informação de que trami
ta nesta Casa um projeto de lei criando meios para
disciplinar essa modalidade de transporte provocou
uma grande demanda de consulta sobre o andamen
to do PL e os procedimentos para sua implantação
nos municípios.

4. preenchendo a lacuna existente na oferta de
transporte, o serviço de mototáxi rapidamente con
quistou significativa parcela do mercado, em razão
da agilidade, do desempenho superior aos automó
veis e do baixo custo de tarifa. Com base nisso, tor
na-se necessário o estabelecimento de regras que
norteiem o funcionamento do serviço e determinem
os tipos de equipamentos de segurança que devem
ser utilizados pelo condutor e pelo passageiro, assim
como na adaptação do veículo.

5. como fator preponderante, ressalto que essa
atividade contribui para geração de emprego e ren
da, consequentemente, reduzindo o elevado índice
de desemprego existente no Brasil. Apenas para
exemplificar, no Nordeste o serviço está operando

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Com a presente proposta, buscamos aperfei
çoar a intimação dos advogados e das partes nos
feitos que se processam sob a sistemática do Códi
go de Processo Civil.

PROJETO DE LEI N2 3.881, de 1997
(Do Sr. Roberto Pessoa)

Altera o § 12 do art. 236 do Código de
Processo Civil- Lei n2 5.869, de 11·1·73

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Dê-se ao § 12 do art. 236 do Código de

Processo Civil - Lei n9 5.869, de 11-01-73 - a
seguinte redação:

"Art. 236 .

§ 12 É indispensável, sob pena de nuli
dade, que da publicação constem os nomes
completos das partes e de seus advogados,
bem como o número de inscrição destes e a
indicação da seccional a que pertencem,
além de outros elementos suficientes para
sua identificação.
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O pesado encargo que representa a responsa- Assim, a modificação do § 19 do art. 236, a fim
bilidade por dependentes físicos ou mentais costu- de que não paire dúvidas quanto a identidade das
ma, em nosso País, recair brutalmente sobre os fa- partes:.e dos seus advogados nas intimações pro-
miliares próximos, já que o Estado, mal-aparelhado cessadas através da publicação.
e orientado para outras prioridades, pouco tem a Sala das Sessões, de 1997. - Deputado
oferecer nesse domínio. Roberto Pessoa.

Trata-se de uma responsabilidade que se impõe
incontomavelmente, à qual não é possível fugir, não se
trata de uma escolha lúdica entre altemativas banais.

Existindo, no rol das deduções permitidas, diver
sas hipóteses de despesas cuja força de constrangi
mento é muito menor do que as que focalizamos, algu
mas das quais representam mesmo pura liberalidade,
como as que se destinam a contribuições caritativas
ou a investimentos culturais, pareee-nos perfeitamente
justa a presente reMndicação.

Pelas razões e><posIas, esperaroos conlarcom o apoio
dos robres Pares à nossa i1K:iativa.~ com o
DeaI da Justiça FISCal e de uma. NaçOO mais tunana e mais
CCJITl)aSSÍVaparacom seus 0000ã0s menos 00lad0s.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997. 
Airton Dlpp, Deputado Federal.
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em cinco capitais: Fortaleza, São Luis, Teresina,
Recife e João Pessoa.

6. Trata-se de matéria que, por sua complexi
dade e abrangência, deve ser exaustivamente anali
sada e debatida pela composição plenária da Casa.
A quantidade de projetos apresentados sobre o
mesmo assunto (6), já sinaliza a importância dessa
atividade, atualmente uma realidade em expansão
em vários estados. Sua complexidade e abrangên
cia justificariam um debate mais profundo, inclusive
extrapolando o âmbito da Comissão de mérito, na
forma de audiência pública, envolvendo os segmentos
interessados.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997.
Deputado Roberto Pessoa.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!!
556, DE 1997

(Do Sr. Roberto Pessoa e outros)

Altera o § 2!! do art. 73, da Constitui
ção Federal, para determinar que os Mi
nistros do Tribunal de Contas da União
sejam escolhidos exclusivamente pelo
Congresso Nacional.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:

Art. 1º O § 2º, do art. 73, da Constituição Fede
ral passa a vigorar com a seguinte redação, suprimi
dos seus dois incisos:

"Art. 73 .

§ 2º Os Ministros do Tribunal de Con
tas da União serão escolhidos pelo Con
gresso Nacional, sendo dois alternadamente
dentre auditores e membros do Ministério
Público junto ao Tribunal indicados em lista
tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de
antiguidade e merecimento."

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi
gor na data da sua promulgação.

Justificação

É incompreensível, para nós, que o Constituin
te de 88 tenha colocado o Tribunal de Contas da
União no âmbito do Poder Legislativo, na condição
de órgão auxiliar do Congresso Nacional no exercí
cio do controle externo, mas, simultaneamente, te
nha previsto que um terço de seus membros seja esco
lhido pelo Presidente da República, justamente aquele a
quem os Ministros têm obrigação de controlar.

A fiscalização contábil, financeira, orçamentá
ria, operacional e patrimonial, prevista nos arts. 70 e
71 para ser exercida em conjunto pelo Congresso e
pelo TCU pressupõe, antes de mais nada inde
pendência; Já foi dito, a esse propósito, que todo tra
balho de auditoria sem independência nada mais é
do que uma curiosidade acadêmica com o que deve
mos, é claro, concordar.

Mas sabemos que não é possível obter inde
pendência completa do TCU, enquanto for mantido
no atual ordenamento constitucional essa previsão
de nomeação pelo Presidente de um terço dos seus
membros. Propomos, portanto que todas as esco
lhas sejam feitas pelo Congresso, mantendo, no en
tanto, a reserva de duas vagas destinadas, alterna.
damente, aos auditores e membros do Ministério PÚ
blico junto ao Tribunal, norma que consideramos
bastante saudável.

Diante do que foi exposto é que esperamos con
tar com o apoio dos nobres Colegas para ver aprovada
a presente Proposta de Emenda à Constituição.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997.
Deputado Roberto Pessoa.

PROJETO DE LEI N!! 3.882, DE 1997
(Do Sr. Fetter Júnior)

Altera dispositivo da Lei nQ 8.989, de
24 de fevereiro de 1995.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de feve

reiro de 1995, é acrescido do inciso VI:
"VI - representantes comerciais."
Art. 2º O art. 2Q da Lei nº 8.989, de 24 de feve

reiro de 1995, alterado pelo art. 29 da Lei nQ 9.317,
de 5 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:

. Art. 2º O benefício de que trata o art. 1º
somente poderá ser utilizado uma vez, salvo
se o veículo tiver sido adquirido à mais de
dois anos, caso em que o benefício poderá
ser utilizado uma segunda vez."

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Os representantes comerciais são responsáveis em
grande parte pela distribuição e comercialização dos mais
diferentes produtos nos mais de cinco mil Municípios brasi
leiros, fazendo urna verdadeira ponte entre a produção e o
consumo, contribuindo para o crescimento de nossa eco-
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nomia Este trabalho desenvolvido em cada Municí
pio brasileiro envolve cerca de cinco mil profISSionais
que transitam diariamente pelas estradas brasileiras,
rodando uma média de cinco mil km por mês, em
seus automóveis, indispensável instrumento de tra
balho em sua labuta diária.

Nada mais justo do que estender a essa cate
goria os benefícios da Lei nº 8.989, de 1995, pois se
trata de medida isonômica e que, ao mesmo tempo,
contribui para fortalecer a política do Proácool.

Por outro lado é conhecida a situação de nos
sas vias, por vezes mal conservadas, especialmente
no interior do País, bem como a necessidade de lon
gas jornadas de trabalho para garantir retribuição
condigna ao profissional taxista e dos repre
sentantes comerciais.

Desta forma, as dificuldades de conservação
do veículo - quer por seus custos, quer pela impres
cindibilidade do instrumento de trabalho - aliadas ao
significativo desgaste provocado pelo uso intenso
em período curto de tempo deterioram as condições
de segurança do transporte.

A proposta de redução de três para dois anos
do prazo para a fruição do gozo do benefício objetivo
à renovação da frota de veículos alocados ao trans
porte individual de passageiros, com reflexos positi
vos para a sociedade.

Pedimos, pois, o apoio dos nobres Pares desta
Casa para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1997. 
Deputado Fetter Júnior.

PROJETO DE LEI Nº 3.883/97
(Do Deputado Roberto Jefferson)

Dispõe sobre a atuação de advoga
do durante depoimento perante Comis
são Parlamentar de Inquérito.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952,

passa a vigorar com o seu art. 3º acrescido de § 2º,
transformado o atual parágrafo único em § 1º:

"Art. 3º .
§ 1º .
§ 2º O depoente, seja indiciado ou tes

temunha, poderá fazer-se acompanhar de
advogado, facultada a comunicação entre
ambos em qualquer fase do depoimento,
ainda que em reunião secreta."

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

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

Justificação

É preciso fortalecer-se o instituto das Comissõ
es Parlamentares de Inquérito. São elas importantes
instrumentos de atuação de Deputados e Senado
res, permitindo que os parlamentares apurem irregu
laridades ocorridas.

A Constituição de 1988 conferiu extraordinários
poderes a uma CPI. E, graças a isso, têm agido
com muita eficiência.

Creio que, todavia, algo mais pode ainda ser
feito. Refiro-me à atuação de advogado, durante o
depoimento de testemunhas e indiciados. Uma CPI
sempre está revec;tida de muita emocionalidade e de
um clima tenso. Os holofotes da mídia causam uma
certa intimidação, sobretudo para testemunhas me
nos afeitas à rotina judicial ou aos trabalhos parla
mentares.

Nunca se impediu a presença de advogados,
durante a fase de depoimento. Todavia, dentro do
próprio espírito que norteia a atuação desse profis
sional do Direito (Lei nº 8.906/94, Estatuto da OAB)
e da norma inscrita no art. 133 da Carta Política,
este projeto busca deixar bem claro esse campo de
atuação. O advogado deixará de ser mero especta
dor do depoimento de seu patrocinado. A exemplo
do que ocorre nos procedimentos judiciais, poderá
ele comunicar-se com o cliente, a qualquer instante
do depoimento, orientando-o.

Essa participação ativa do advogado será be
néfica. Em momentos de dúvida, ao responder a
uma pergunta, o depoente poderá valer-se dos servi
ços profissionais do seu patrono, seja para esclare
cer melhor o alcance da resposta, seja para ser es
clarecido a respeito das conseqüências de sua res
posta. Ou da sua não resposta, se for o caso. De
qualquer modo, se permitida a consulta ao advoga
do, os trabalhos da CPI não poderão, jamais, ser ar
güidos de uma eventual restrição na defesa de indi
ciados ou de possível coação ou constrangimento na
tomada do relato das testemunhas.

Estou certo de que todos os nobres pares em
prestarão o indispensável apoio para que esta pro
posição seja, o mais breve possível, trasnformada
em texto de lei.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997.
Deputado Roberto Jefferson.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ng 164, DE 1997

Acresce § 42 ao art. 240 e parágrafo
único ao art. 247, ambos do Regimento
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Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

"aos litigantes em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral se
rão assegurados o contraditório e ampla de
fesa, em meios e recursos a ela inerentes."

§··4~·i·~~~~~~;~d~·~~··D~~~t~d~··~·~~~
sistência de advogado, durante todo o pro
cedimento a que se refere este artigo, na
forma da Lei nº 8.906, de 4 de julho de
1994.

"Art. 247 .
Parágrafo único. Nos procedimentos

para aplicação das penalidades previstas
neste capítulo, é assegurada a assistência
de advogado a Deputados a eles submeti
dos, na forma da Lei nº 8.906, de 4 de julho
de 1994."

Justificação

O Regimento Intemo da Câmara dos Deputados
disciplina no art. 240 todos os passos do procedimento
a que se submeterá o Deputado sujeito a perda de
mandato.

Por outro lado, o art. 244 determina que o Depu
tado que descumprir os deveres inerentes ao seu
mandato, ou praticar ato que afeta a sua dignidade,
estará sujeito ao processo e às medidas disciplinares
previstas no Regimento e no Código de Ética e Decoro
Parlamentar, cominando penalidades, dispondo os §§
12 e 2º sobre o decoro parlamentar. O art. 245 define
os casos de censura, verbal ou escrita e o 246, a per
da temporária do mandato, por falta de decoro parla
mentar, resguardada, sempre, a ampla defesa (§§ 1º e
2º do art. 246), inclusive, via de conseqüência, na hipó
tese do art. 247 (perda definitiva de mandato).

Considerando que a ampla defesa, garantia
constitucional estampada no inciso LV do art. 5º da
Lei Maior

Interno, aprovado pela Resolução n2 17, abrange, evidentemente, a atuação de profis-
de 21 de setembro de 1989. sional do direito ("meios e recursos a ela inerentes"),

Art. 12 Os arts. 240 e 247 do Regimento Inter- como, aliás, reflete a Lei nº 8.906, de 4 de julho de
no, aprovado pela Resolução nº 17, de 21 de setem- 1994, que "dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a
bro de 1989, passa a vigorar acrescidos, respectiva- Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)", é mister fi-
mente, de § 42 e parágrafo único, com a seguinte que constada expressamente a participação de ad-
redação: vogado no decorrer dos procedimentos referidos,

11Art. 240 como medida assecuratória da efetividade do princí
pio constitucional aludido.

Para tanto é que se oferece o presente projeto,
nos termos do art. 216, do Regimento Interno.

. Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997.
Deputado Roberto Jefferson.

INDICAÇÃO N!! 1.079, DE 1997
(Do Sr. Júlio Redecker, Vice-Presidente da Comissão

Parlamentar Conjunta do Mercosul)

Sugere ao Senhor Ministro de Esta
do das Relações Exteriores a realização
de gestão junto ao Governo da República
Oriental do Uruguai.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores:

O Banco Central do Uruguai adotou recente
mente uma Resolução, a de n2 1.551, segundo a
qual eliminou-se a cobertura do seguro de risco comercial
nas operações realizadas no âmbito da A1adi, inclusive so-
bre as operações realizadas no âmbito do Mercosul.

Os efeitos de tal medida, s.m.j., parecem estar na
contra-mão da política de fomento ao comércio in
ter-regional do Mercosul. À medida em que se retira a
cobertura do seguro de risco comercial das operações
de exportação e importação praticadas entre comer
ciantes dos quatro países, pode-se verificar um au
mento da instabilidade dos negócios internacionais.

Obviamente, não é esse o interesse dos quatro
países do Mercosul. O Brasil, a Argentina, o Uruguai
e o Paraguai não podem prescindir da busca da pro
moção do comércio interregional. Tal política consis
te não apenas na implementação de medidas de es
tímulo ao comércio, mas também na adoção de uma
política e de uma prática constante que evite a intro
dução de obstáculos ao comércio, sobretudo por
meio da redução, até a eliminação, de barreiras tari
fárias e de barreiras não-tarifárias ao comércio, cate
goria essa em que se inscreve, segundo nosso pon
to de vista, a citada Resolução nº 1.551, do Banco
Central Uruguaio.

Diante disso, sugerimos mui respeitosamente a
Vossa Excelência se digne a realizar gestão junto ao
Governo da República Oriental do Uruguai no senti
do de que este esclareça - e, se for o caso, exigindo



Justificação

O automóvel é utilizado pelo representante
comercial como seu principal instrumento de traba
lho, pois é indispensável no desempenho da tarefa
de efetuar a venda de produtos nos mais distantes
pontos do território nacional.

Os motoristas de táxi que, da mesma forma,
utilizam os automóveis como instrumento de traba
lho, têm sido favorecidos nos últimos anos com isen
ção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
nas aquisições desses bens.

Assim, por questão de justiça, apresentamos o
presente projeto de lei que concede isenção do im
posto nas compras de automóveis realizadas pelos
representantes comerciais.

Esperamos contar com o apoio de nossos emi
nentes Pares para a aprovação da proposta.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997. 
Dep. Ricardo Gomyde, PCdoB/PR.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas) - Passa-se
ao horário de

VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Deputado Chico Vigilante pelo
Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT-DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, recebi, e tenho em mãos, uma carta da es
tudante Elaine Barboza, Presidente do DCE da
AEUDF - Associação de Ensino Unificado do Distrito
Federal, que diz o seguinte:

1) O reajuste das mensalidades, na
UDF, desde 1995 foi de 114,12%. A média
do aumento nesse período em todos os es
tabelecimentos de ensino particular do país,
foi de 120%.

PROJETO DE LEI Nl! 3.884, DE 1997
(Do Sr. Ricardo Gomyde)

Dispõe sobre isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) nas
aquisições de automóveis feitas por rep
resentantes comerciais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam isentos do Imposto sobre Produ

tos Industrializados (IPI) os automóveis de passagei
ros adquiridos pelos representantes comerciais.

Art. 2º Comprovado o desgaste natural do veí
culo, passados no mínimo 3 (três) anos, poderá o re
querente fazer jus a nova aquisição.

Art. 3º Fica assegurada a manutenção do cré
dito do IPI relativo às matérias-primas, aos produtos
intermediários e ao material de embalagem efetiva-

REQUERIMENTO
(Do Sr. Júlio Redecker, Vice-Presidente da Comissão

Parlamentar Conjunta do Mercosul)

Requer o encaminhamento de Indi
cação ao Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores, sugerindo a realiza
ção de gestão junto ao Governo da Repú
blica Oriental do Uruguai.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. EXª, nos termos do art. 113, inciso

I e § 1º do Regimento Intemo, seja encaminhada a In
dicação, em anexo, ao Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores, a qual sugere a realização de
gestão junto ao Govemo da República Oriental do Uru
guai no sentido de que este esclareça - e, se for o
caso, exigindo providências - quais as razões da ado
ção da Resolução nº 1.551, do Banco Central uru
guaio, a qual eliminou a cobertura do seguro de risco
comercial nas operações no âmbito da Aladi, inclusive
quanto às operações realizadas na esfera de comér
cio inter-regional do Mercosul.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997. 
Deputado Júlio Redecker, Vice-Presidente da Co
missão Parlamentar Conjunta do Mercosul.

37302 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1997

providências - quais as razões da adoção da Reso- mente utilizados na industrialização dos produtos
lução nº 1.551, do Banco Central uruguaio, a qual referidos nesta lei.
eliminou a cobertura do seguro de risco comercial Art. 4º A isenção será reconhecida pela Secre-
nas operações no âmbito da Aladi, inclusive quanto taria da Receita Federal do Ministério da Fazenda,
às operações realizadas na esfera de comércio ínter- mediante prévia verificação de que o adquirente
regional do Mercosul. preenche os requisitos previstos nesta lei.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997. - Art. 5º A alienação dos veículos adquiridos nos
Deputado Júlio Redecker, Vice-Presidente da Co- termos desta lei, antes de três anos contados da
missão Parlamentar Conjunta do Mercosul. data de sua aquisição, as pessoas que não satisfa

çam as condições estabelecidas, acarretará o paga
mento, pelo alienante, do tributo dispensado e dos
acréscimos legais e penalidades previstas na legislação
tributária.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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2) O próprio SINEPE (Sindicato das 8) A MP de FHC que trata das mensali-
Escolas Particulares) admitiu recentem~nte dades colocou a critério das partes (estudan-
no Jornal Nacional que as escolas, faculda- tes, professores e estabelecimentos de ensino
des e universidades particulares reajustaram particular) a abertura de negociação sobre o
o valor das mensalidades escolares muito'. valor das mensalidades. Os donos de escolas,
acima da inflação. apesar dos pedidos, nunca aceitam negociar.

3) A medida provisória que rege as Impõem o seu preço. Além disso, a MP diz
mensalidades, desde 1995, diz que as men- que o prazo para divulgação dos novos valo-
salidades escolares serão reajustadas res das mensalidades deverá ser feito 45 dias
anualmente, e o reajuste será o percentual antes do último dia de matrícula.
da inflação do ano mais o "investimento di- Os donos de escola fixam a matrícula
dático-pedagógico calculado para o ano se- até o início de fevereiro e apenas divulgam o
guinte". Esse último item tem dado liberdade valor depois do dia 05 de dezembro, quando
aos donos de escolas para aumentarem o os estudantes já estão de férias, gerando as-
valor das mensalidades como bem querem. sim, incapacidade de mobilização estudantil.

Até porque não existe legislação ou 9) Os estudantes da UDF resolveram
norma que defina o que é investimento didá- antecipar-se e dar o grito: CHEGA DE AU-
tico-pedagógico. Temos visto apenas que as MENTOS NAS MENSALIDADES! Nesta sex-
mensalidades têm subido muito e os investi- ta-feira (21/11), às 21h, estarão fazendo um
mentos em qualidade de ensino têm sido ato em frente à faculdade: PAZ NO BOLSO!
praticamente nulos. A MP diz tambem, que 10) As medidas do Governo Federal,
em caso de discordância do valor apresen- além de permitirem o aumento indiscriminado
tado, os alunos ou pais podem procurar a das mensalidades estão diminuindo o acesso
Secretaria de Desenvolvimento Econômico dos estudantes carentes ao Crédito Educativo.
do Ministério da Fazenda. Isso tem feito com que muitos estudantes

4) O DCE da UDF já protocolou três tenham que abandonar as faculdades.
denúncias na Secretaria. A última, protocola- Sr. Presidente, essa é uma situação muito gra-
da em 1995, além de estar sem resultado, ve vivida pelos estudantes de escolas privadas, já
"sumiu" da Secretaria. Outros DCEs fizeram que sabemos que as escolas públicas de 3º grau
o mesmo procedimento e, até hoje, não obti- não têm capacidade e condição de atender a todos
veram qualquer resposta. os estudantes. Geralmente os assalariados são os

5) O DCE da UDF realizou uma pes- que vão para as escolas privadas.
quisa sobre o perfil econômico dos estudan- Para que V. Exa. e os Srs. Deputados tenham
tes (auxiliado por técnicos em estatísticas) e uma idéia da situação, informo que estive pesqui-
foi detectado que: sando a inflação de 1995 até hoje e vi que ela não é

8) 70% dos estudantes não tiveram superio~ a 40~, enquant~ que os estabelecimentos
qualquer reajuste salarial desde o início de de ensino privado de 3- grau aumentaram suas
1995' mensalidades em até 120%. Isso é o que pode ser

'b) 49o/c ~ f . ,. 'bl"' chamado de roubo e assalto ao bolso dos estudan-
o sao ounclo~narros pu ICO~, teso Talvez seja por isso que tem proliferado tanto a

c) quase 407'0 estao com mensalidades venda de cachorro-quente nas portas das faculda-
atrasadas. des do Distrito Federal, ou seja, exatamente porque

6) A Direção da UDF está colocando os estudantes não dão mais conta de se alimentar e
os estudantes que estão com mensalidades estão sobrevivendo muitas vezes de um mísero ca-
atrasadas na Justiça. Agora, eles além de chorro-quente, para pagar as mensalidades escola-
terem que quitar suas dívidas com mensali- res. Mesmo assim, cerca de 40% desses estudantes
dades, terão que arcar com honorários estão inadimplentes, e agora os próprios estabeleci-
advocatícios. mentos de ensino estão acionando-os na Justiça,

7) Não existe perspectiva de aumento conforme relata em sua carta a estudante Elaine
salarial tão cedo, tendo em vista a má vonta- Barboza, Presidente do DCE da AEUDF.
de do Governo Federal e o próprio pacote Portanto, faço este apelo à Secretaria de As-
econômico lançado. suntos Econômicos, a fim de que esse órgão tome
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as providência necessárias e acabe com esse abu
so, essa imoralidade: os aumentos indiscriminados
por parte dessas escolas privadas, que são verda
deiros bazares e não têm absolutamente nenhuma
preocupação com a qualidade e com a técnica de
ensino neste País.

Assim, como Presidente do Partido dos Traba
lhadores do Distrito Federal, e em meu nome pró
prio, deixo aqui lavrado este protesto e informo que
na sexta-feira, às 21 h, estarei naquela faculdade,
junto com os estudantes, para protestar contra essa
indecência, que é o aumento indiscriminado das
mensalidades escolares neste País.

Era o que tinha a dizer.

o Sr. Arlindo Vargas, § 2Q do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da

presidência, que é ocupada pelo Sr. Efraim
Morais, 4Q Secretário.

VIII - ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, antes
lembrando que haverá sessão extraordinária logo
após o término desta sessão.

o SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - En
cerro a sessão, convocando outra, Extraordiná
ria, para amanhã, quinta-feira, dia 20, às 9 horas,
com a seguinte

ORDEM DO DIA

RITO ESPECIAL
(Artigo 191, I , c/c art. 202, do Regimento Interno)

Continuação da Votação

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 173-E, DE 1995

(DO PODER EXECUTIVO)

Continuação da votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nO 173-8, de
1995, que modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e
agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas, e custeio de atividades a cargo do Distrito
Federal, e Capítulo da Administração Pública, Acrescenta normas às Disposições Constitucionais Gerais e
estabelece normas de Transição; tendo parecer da Comissão Especial, pela aprovação, contra o voto da
Deputada Maria Laura (Relator: Sr. Moreira Franco).
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I . COMISSÕES PERMANENTES:
COMISSÃO DE AGRICULTURA E

pOLíTICA RURAL

A V I S O N° 19/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio: 14/11/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 33 Sessão

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

A V I S O N° 15/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 12111/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 53 Sessão

1 -

2-

3-

PROJETO DE LEI N° 3.595/97 - do Sr. Enio
Bacci - que "Dispõe sobre a criação do Fundo
Nacional de Apoio as Micro e Pequenas
Empresárias Rurais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE
CERANTO

PROJETO DE LEI N° 3.675/97 - do Sr. Carlos
Cardinal - que "Estabelece regras de origem
destinadas a disciplinar o intercâmbio
comercial de produtos agropecuários e
agroindustriais entre os países signatários do
Tratado de Assunção".
RELATORA: Deputada ETEVALDA GRASSI
DE MENEZES

PROJETO DE LEI N° 3.737/97 - do Senado
Federal (PLS n° 93/97) - que "Institui
procedimento fiscal de incentivo ao Programa
Nacional de Reforma Agrária".
RELATOR: Deputado ARMANDO COSTA

1 - PROJETO DE LEI N° 3.705/97 - do Sr. José
Coimbra - que "Dispõe sobre a obrigatoriedade
dos anúncios publicitários conterem frase de
cunho educativo".
RELATOR: Deputado ROBERTO VALADÃO

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

LOCAL: Plenário 1, Anexo 11
HORÁRIO: 09:00 h

PAU T A N° 28/97
(REMANESCENTE)

A • Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 895-A/95 - do Sr.



PROJETO DE LEI N° 2.211/96 - do Senado
Federal (PLS n° 32/96) - que "institui o
Estatudo da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte, dispondo sobre o tratamento
jurídico diferenciado, simplificado e favorecido
previsto nos arts. 170 e 179 da Constituição".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa
VISTA: Concedida em 06.08.97 ao Deputado
Nilson Gibson.

1 -
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Lindberg Farias - que "dispõe sobre a URGÊNCIA URGENTíSSIMA
inclusão de parágrafo único no inciso IV do (ART. 155 DO RI)
art. 8° da Lei nO 8.906, de 4 de julho de 1994 -
Estatuto da Advocacia e Ordem dos
Advogados do Brasil".
RELATORA: Deputada ZULAI~ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa deste e do
substitutivo da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público e, no mérito,
pela aprovação do Projeto de Lei n° 895/95,
principal, nos termos do substitutivo
apresentado, e pela rejeição do substitutivo da
Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público

PAU T A N° 31197

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

PAU T A N° {)6/97
(REMANESCENTE)

A - Proposição sujeita a disposições
especiais (art. 202 e 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL
1 - PROJETO DE LEI N° 2.036/91 - do Senado

Federal (PLS nO 129/91) - que "aplicam-se à 1
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".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE
CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e da
emenda
VISTA: Concedida em 06.08.97 ao Deputado
Sílvio Pessoa.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 275/95 - do Sr. João Thomé Mestrinho e
outros) - que "altera o artigo 199 da
Constituição Federal, dispondo sobre a
destinação de recursos públicos para o
financiamento e custeio das ações de saúde".
RELATOR: Deputado ALMINO AFFONSO
PARECER REFORMULADO: pela
admissibilidade, com substitutivo
VISTA CONJUNTA: Concedida aos Deputados
Vicente Arruda e Milton Temer em 26.11.96.

PAU T A N° 74/97

2 - PROJETO DE LEI N° 2.210/96 - do Senado
Federal (PLS n° 31/96) - que "dispõe sobre o
regime tributário das microempresas e
empresas de pequeno porte, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa
VISTA: Concedida em 06.08.97 ao Deputado
Nilson Gibson.

PAU T A N° 51/97
(REMANESCENTE)

A • Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

A - Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 1.368-B/91 - do Sr.
Jackson Pereira - que "determina a alienação
de bens imóveis de propriedade do
Departamento Nacional de Obras contra as
Secas - DNOCS, destinados a residência de
seus servidores, através de linha de crédito
especial aberto pela CEF - Caixa Econômica
Federal".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste, do
sustitutivo da Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público e das



PAU T A N° 99/97

PAU T A N° 76/97
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subemendas da Comissão de do Distrito Federal na Câmara dos DepUtados,
Desenvolvimento Urbano e Interior e dá outras providênciasll.
VISTA: Concedida em 04.09.97 ao Deputado RELATOR: Deputado ASDRÚct,\L BENTES
Aloysio Nunes Ferreira. PARECER: pela constitucioní::llidade,

juridici "'. boa técnica legislativa e,
no me;,w, pela aprovação, nos termos do
substitutivo apresentado
VISTA: concedida em 19/11.97. ao Deputado
José Gemoino

A • Proposição sujeita a disposições
especiais (art. 202 e 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 308/96 - da sra. Jandira Feghali e outros 
que lldá nova redação ao parágrafo 2° do artigo
17 da Constituição Federalll.
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: pela admissibilidade, com emenda

PAU T A N° 80/97

A • Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comis'sões:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 1.176/95 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 1.174/95) - que
"estabelece os princípios e as diretrizes para o
Sistema Nacional de Viação e dá outras
providênciasll.
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO
PARECER REFORMULADO: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa deste e do substitutivo da Comissão
de Viação e Transportes, nos termos do
substitutivo apresentado; e pela
inconstitucionalidade da subemenda
apresentada pela Comissão de Finanças e
Tríbutação
VISTA CONJUNTA: Concedida em 17.09.97
aos Deputados Raul Belém, Alzira Ewerton,
Matheus Schmidt , Sérgio Miranda e Marcelo
Déda.

PAU T A N° 95/97

A • Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
180/97 - do Sr. Nicias Ribeiro - que
llregulamenta o art. 45 da Constituição Federal,
estabelecendo a representação dos Estados e

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N~ 1.674/96 - do Poder
Executivo - que llaltera dispositivos do
Decreto-lei nO 2.848, de 7 de ooJzembro de
1940 (Código Penal)ll.
RELATOR: SUBCOMISSÃO DE MATÉRIA
PENAL
RETIRADO DE PAUTA PORQUE RECEBEU
APENSAÇÃO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com emendas.

TRAMITAÇÃO ORDlNÀRIA

2 - PROJETO DE LEI N° 132/95 - das Sras. Maria
Laura e Marta Suplicy - que "dispõe sobre os
crimes de violência familiar e dá outras
providências".
RELATOR:.SUBCOMISSÃO DE MATÉRIA
PENAL
PARECER: pela inconstitucionalidade,
injuridicidade e, no mérito, pela rejeição.
VISTA: concedida em 18.11.97 ao Deputado
José Genoíno

PAU T A N° 101/97

A • Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa: .

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 2.960/97 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 396/97) - que "dispõe
sobre o processo e julgamento da ação direta
de inconstitucionalidade e da ação declaratória
de constitucionalidade perante o Supremo
Tribunal Federal".
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RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação
VISTA CONJUNTA: Concedida em 05.11.97
aos Deputados Nilson Gibson e Jarbas Lima.

PAU T A N° 105/97

A· Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

transição e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA CONJUNTA: Concedida em 12.11.97, à
todos os Membros desta Comissão.

P'A U T A N° 112/97

A· .' Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:

(ART.52, § 5° DO RIC)
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

A • Proposição sujeita a disposições
especiais (art. 202 e 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA Â CONSTITUiÇÃO
N° 514/97 - do Poder Executivo - que "altera os
arts. 21,22,30, 32 e 144 da Constituição

1 - PROJETO DE LEI N° 1.394/95 - da Sr'. Teté
Bezerra - que "acrescenta parágrafo único ao
artigo 60 da Lei nO 8.257, de 26 de novembro
de 1991, que"dispõe sobre a expropriação das
glebas nas quais se localizam culturas ilegais
de plantas psicotrópicas e dá outras
providências". .
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, nos termos do substitutivo
apresentado
ADIADA VOTAÇÃO

PAU T A N° 106/97

A • Proposição sujeita a disposições
especiais (art. 202 e 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 471/97 - do Sr. Jovair Arantes e outros - que
"suprime o § 10 do art. 12 da Constituição
Federal".
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO
PARECER: pela admissibilidade, com
substitutivo

PAU T A N° 109/97

A • Proposição sujeita a disposições
especiais (art. 202 e 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 33-G/97 - que "modifica o sistema de
previdência social, estabelece normas de

1 - CONSULTA N° 16/97 - do Presidente da
Câmara dos Deputados - que "solicita a
manifestação da Comissã~ de Constituição e
Justiça e de Redação acerca da interpretação
legal para o cálculo dos percentuais previstos
no art. 18 e seus incisos da LDO, aplicável ao
pres'ente exercício".
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela inaplicabilidade, a certos
municípios de menor porte, da exigência legal
de comprovação do percentual mínimo de
0,5% de arrecadação da receita própria sobre
o total das receitas orçamentárias (LDO, art.
18, 11, "e").
Votação em separado do parecer do relator
1°) Aprovado unanimamente o parecer do
relator quanto ao conceito de receita
tributária;
r Aprovado, contra os votos dos
Deputados Aloysio Nunes Ferreira, Sérgio
Miranda, Luiz Eduardo Greenhalgh, José
Genoíno, Joana D"Arc e Jarbas Lima, o
parecer do relator quanto à inaplicabilidade
a certos municípios de menor porte da
exigência legal de comprovação do
percentual mínimo de 0,5% de arrecadação
da receita própria sobre o total das receitas
orçamentárias (LDO, arf. 18, 11, "e"). O
Deputado Marcelo Déda absteve-se de
votar.

PAU T A N° 113/97
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PAU T A N° 114/97

Federal".
RELATOR: Deputado MARCONI PERIllO
PARECER: pela admissibilidade.

A • Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

ORDINÁRIA

A V I S O N° 35/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 18.11.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 3 sessão

10 - PROJETO DE LEI N° 3.102-A/97 - do Sr. Paulo
Gouvêa - que "dispõe sobre a divulgação dos
direitos do usuário de empresas de transporte
de passageiros".
RELATOR: Deputado NlLMÁRIO MIRANDA

B • Da análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N° 130-A/95 - do Sr. Álvaro
Valle - que "estabelece normas sobre a
realização de concursos públicos para
admissão de servidores civis no âmbito da
União".
Apensados: Projetos de Lei nOs 995, 1.046 e
1.373, de 1995 ; 1.926 e 2.403, de 1996
RELATOR: Deputado MATHEUS SCHMIDT

PROJETO DE LEI W 1.866-B/96 - do Sr.
Couraci Sobrinho - que "assegura aos
adquirentes de imóveis em construção o direito
de exigir dos' responsáveis pelo
empreendimento a comprovação de
recolhimento aos cofres do INSS e a CEF".
RELATOR: Deputado OSMIR LIMA

PROJETO DE LEI N° 2.652-A/96 - do Sr. Nan
Souza - que "altera a Lei nO 9.294, de 15 de
julho de 1996, que 'dispõe sobre as restrições
ao uso e à propaganda de produtos fumígeros,
bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e
defensivos agrícolas, nos termos do § 4° do art.
220 da Constituição Federal"'.
Apensados: Projetos de Lei nOs 2.779, 2.923 e
3.342, de 1997
RELATOR: Deputado CÂNDIDO MENDES

PROJETO DE LEI N° 2.974-A/97 - do Sr.
Ricardo Gomyde - que "altera a Lei nO 9.394,
de 20 de dez.embro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada ALZIRA EWERTON

9 - PROJETQ DE LEI N° 3.039-A/97 - do Sr.
Marquinho Chedid - que "acrescenta parágrafo
único ao art. 43 da Lei nO 8.672, de 6 de julho
de 1993, que institui normas gerais sobre
desportos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

8-

7-

6-

5-

4 - PROJETO DE..LEI N° 16-A/95 - do Sr. Nilson
Gibson - que "institui critério para fornecimento
de energia elétrica a indústrias rurais".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI N° 3.339-8/92 - do Sr. Luiz
Moreira - que "torna obrigatória a indicação nas
embalagens dos produtos dietéticos e
similares, pelas indústrias fabricantes, das
quantidades de edulcorantes utilizados em
suas composições".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS

3-

2-

A • Da análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,1)

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

PROJETO DE LEI N° 3.285-B/92 - do Sr. Fábio
Feldmann - que "dispõe sobre a utilização e
proteção da Mata Atlântica e dá outras
providências".
Apensados: Projetos de Lei nOs 69 e 635, de
1995
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA

1 - PROJETO DE ROSOlUÇÃO N° 131/97 - do
Sr. Neiva Moreira e outros - que "institui
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
investigar as denúncias de compra de votos de
deputados com a finalidade de fraudar
deliberação da Câmara dos Deputados sobre
Proposta de Emenda à Constituição nO 01/95,
que trata da reeleição dos mandatos
executivos".
RELATOR: Deputado DARCI COELHO
PARECER: pela prejudicialidade.
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11 - PROJETO DE LEI N° 1.836-A/96 - do Sr. 7 
Almino Affonso - que "dá nova redação:" ao
artigo 631 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, e seu parágrafo único, criando
a Comissão Fiscal de Trabalhadores".
RELATOR: Deputado LUIZ MÁXIMO

8-

A V I 5 O N° 36/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 19.11.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 23 sessão

PROJETO DE LEI N° 2.803-A/97 - do Sr.
Salomão Cruz - que "regulamentà o § 3° do art.
176 da Constituição Federal e Clá outras
providências".
RELATOR: Deputado GERSON PERES

PROJETO DE LEI N° 2.804-A/97 - do Sr.
Eliseu Padilha - que "altera a denominação dos
profissionais de massagem, de que trata a Lei
nO 3.968, de 5 de outubro de 1961, de
massagista para massoterapeuta, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

9-

3-

A • Da análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,1)

1 - PROJETO DE LEI N° 707-B/95 - do Sr. José
Coimbra - que "assegura ao apostador,
informação prévia sobre sua chance de
premiação em sorteio".
RELATOR: Deputado JOSÉ REZENDE

2 - PROJETO DE LEI N° 1.997-A/96 - do Sr. Paes
Landim - que "modifica a redação do "caput" do
artigo 294 da Lei nO 6.404, de 15 de dezembro
de 1976 - Lei das Sociedades por Ações".
RELATOR: Deputado SíLVIO PESSOA

PROJETO DE LEI N° 2.710-A/97 - do Sr. Elias
Murad - que "dispõe sobre a rotulagem de
produtos vendidos como complementos
alimentares e como fonte natural de elementos
químicos".
RELATOR: Deputado RAUL BELÉM

10 -

11 -

PROJETO DE LEI N° 2.934-A/97 - do Sr.
Benedito Domingos - que "acrescenta §§ 1° e
2° ao art. 2° da Lei nO 7.897, de 24 de
novembro de 1989, que 'di~õe sobre a doação
de bens imóveis da União ao Distrito Federal',
e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ALZIRA EWERTON

PROJETO DE LEI N° 2.991-A/97 - do Sr.
Fernando Ferro e Outros 13 - que "institui o Dia
Nacional de Luta pela Reforma Agrária e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ MÁXIMO
Apensado: Projeto de Lei nO 3.081/97

PROJETO DE LEI N° 3.013/97 - do Sr. Luiz
Eduardo Greenhalgh - que "dispõe sobre o
dever de notificação em caso de necessidade
de ações preventivas, de socorro, assistenciais
ou recuperativas na área de defesa civil e dá
outras providências".
RELATOR: Dep'utado DJALMA DE ALMEIDA
CÉSAR

4-

5-

6 -

PROJETO DE LEI N° 2.726-A/97 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "acrescenta § 4° ao art.
457 do Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943 - Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado OSMIR LIMA

PROJETO DE LEI N° 2.750-A/97 - do Sr.
Adhemar de Barros Filho - que "dispõe sobre o
ensino das disciplinas Medicina Forense e
Medicina Legal nas Faculdades de Direito".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

PROJETO DE LEI N° 2.768-A/97 - do Sr.
Sérgio Naya - que "dispõe sobre a inclusão da
temática sobre educação no trânsito nos
currículos das escolas de nível fundamental e
médio".
RELATOR: Deputado SíLVIO ABREU

B - Da análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

12 - PROJETO DE LEI N° 2.827-B/97 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "dispõe sobre a
responsabilidade civil por danos a veículos
automotores ocorridos em estacionamentos
pagos".
RELATOR: Deputado EDSON SILVA

13 - PROJETO DE LEI N° 2.861-A/97 - do Sr. Aldo
Rebelo - que "proíbe a exigência de declaração
de idade em currículo profissional e determina
outras providências".
RELATOR: DeputadYHJo LUIZ MÁXIMO



PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.243/97 - do Sr. Ricardo
Heráclio, que "acrescenta parágrafo ao art. 9°
da Lei nO 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
que dispõe sobre o regime tributário das
microempresas e das empresas de pequeno
porte, e institui o Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES".
RELATOR: Deputado FRANCISCO HORTA
PARECER: "favorável

PROJETO DE LEI N° 3.896/89 - do Sr. Gerson
Marcondes - que "Adapta a Lei Federal n°
6.766, de 19 de dezembro de 1979, às normas
do artigo 183 da Constituição Federal e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO BRASIL

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRctl0

PAUTA N° 45/97

1 -

A • Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA
(ART. 155 do R.I.)

LOCAL: Plenário 5, Anexo 11
HORÁRIO: 10h

1 -

PROJETO DE LEI N° 687/95 - do Sr. Koyu lha
- que "dispõe sobre a política pesqueira
nacional, regula a atividade pesqueira e dá
outras providências". Relator: Deputado
JAQUES WAGNER

PROJETO DE LEI N° 2.878-AJ97 - do Sr.
Candinho Mattos - que "torna obrigatória a
cobrança de tarifas comuns nos veículos de
transporte coletivo com tarifas especiais,
quando não funcione na viagem o sistema de
ar condicionado".
Relator: Deputado CELSO RUSSOMANNO

PROJETO DE LEI N° 3.023-AJ97 - do Sr.
Luciano Pizzatto '- que "dispõe sobre
edificações que projetam cone de sombra em
áreas litorâneas de interesse público".
Relator: Deputado FERNANDO GABEIRA
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COMISSÃO DE DEFESA DO A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES

CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E TA COMISSÃO.

MINORIAS

1 -

A V I S O 38/97

RECEBIMENTO DE DESTAQUES
Início.: 20/11/97
Prazo.: 3 Sessões
Decurso:

2-

1 -

A V I S O 37/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 13/11/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 33 Sessão

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR

A V I S O N° 14/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início.: 17-11-97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

2 - PROJETO DE LEI N° 2.084/96 - do Senado
Federal (PLS nO 138/95), que "cria área de livre
comércio no Município de Cabedelo, no Estado
da Paraíba".
(Apensados os Projetos de Lei nOs 2.153/96 e
2.245/96)
RELATOR: Deputado LAMARTINE POSELLA
PARECER: contrário ao Projeto de Lei nO
2.084/96 e aos Projetos de Lei nOs 2.153/96 e
2.245/96, apensados

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
468/97 - do Sr. Luciano Zica e o~trosl que .
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HERCULANODeputado

PROJETO DE LEI N° 1.735/96 - do Sr.
Maurício Requião, que "cria a Zona de Livre
Co,nércio do Município de Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO RITZEL
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA: concedido pedil!lo de Vista, em
08/05/97, ao Deputado Odacir Klein

PROJETO DE LEI N° 3.082/97 - do Sr.
Maurício Requião, que "estabelece normas
relativas à identificação das armas de fogo a ar
comprimido e a gás nacionais e importadas".
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER
PARECER: contrário

-
"susta os efeitos do Decreto Presidencial de 23 2.321/96)
de maio de 1997, publicado no D.O.U. de 24 de RELATOR:
maio de 1994, que autoriza a cisão de ANGHINETII
FURNAS - Centrais Elétricas S/A, altera o PARECER: favorável ao Projeto de Lei nO
objeto social da NUCLEN - Engenharia e 1.532/96, favorável à emenda de nO 2 e
Serviços S.A., autoriza a transferência da contrário às emendas de nOs 1 e 3 a ele
autorização para construção e operação da apresentadas; contrário ao Projeto de Lei nO
Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, e dá 2.321/96, ao Projeto de Lei nO 1.897/96 e às
outras providências". emendas de nOs 1, 2, 3 e 4 apresentadas a
RELATOR: Deputado LIMA NETIO este último
PARECER: contrário
VISTA: concedido pedido de Vista, em 9
05/11/97, ao Deputado João Fassarella

4-

B - Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

5 - PROJETO DE LEI N° 3.549/97 - da Comissão
de Minas e Energia, que "dispõe sobre a
substituição gradual da frota oficial de veículos
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NEUTO DE CONTO
PARECER: favorável, com emendas

6 - PROJETO DE LEI N° 3.208/97 - do Senado
Federal (PLS nO 12/95), que "altera a redação
do art. 59 do Decreto-lei n° 7.661, de 21 de
junho de 1945 (Lei de Falências), e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ODACIR KLEIN
PARECER: favorável, com substitutivo
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

7 - PROJETO DE LEI N° 1.189/95 - do Sr. Jorge
Anders, que "obriga as montadoras de
automóveis a equipar os novos veículos com a
terceira luz de freio, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HERCULANO
ANGHINETTI
PARECER: favorável, com substitutivo

8 - PROJETO DE LEI N° 1.532/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravante, que "estabelece regras
para a renegociação e alongamento das
dívidas das microempresas, e dá outras
providências".
(Apensados os Projetos de Lei nOs 1.897/96 e

10 -

11 -

12 -

13 -

PROJETO DE LEI N° 1.924/96 - do Sr. João
Maia, que "estende-se ao Município de Assis
Brasil, no Estado do Acre, o regime fiscal
especial instituído pela Lei n° 8.857, de 8 de
março de 1994".
RELATOR: Deputado ODACIR KLEIN
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 2.125-A/96 - da Sra.
Vanessa Felippe, que "altera a Lei nO 4.726, de
13 de julho de 1965, que "dispõe sobre os
Serviços do Registro do Comércio e entidades
afins, e dá outras providências".
(Apensado o Projeto de Lei nO 2.509/96)
RELATOR: Deputado FRANCISCO HORTA
PARECER: contrário ao Projeto de Lei nO
2.125-A/96 e ao Projeto de Lei nO 2.509/96,
apensado

PROJETO DE LEI N° 2.161/96 - do Sr.
Philemon Rodrigues, que "dispõe sobre o
contrato de gestão entre a União e as
empresas públicas e sociedades de economia
mista que exploram atividade econômica, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado FRANCISCO HORTA
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 2.304/96 - do Sr.
Maurício Requião, que "cria área de livre
comércio no Município de Guaíra, no Estado do
Paraná, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO RITZEL
PARECER: favorável
VISTA: concedido pedido de. Vista, em
08/05/97, ao Deputado José Carlos Lacerda
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

A V I 5 O N° 42/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 17/11/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: - 33 Sessão

9 - PROJETO DE LEI N° 3.729/97 - do Sr.
Osvaldo Coelho, que "dispõe sobre as
condições exigíveis para a identificação do
couro e das matérias-primas sucedâneas,
utilizadas na confecção de calçados e
artefatos". RELATOR:
Deputado ENIVALDO RIBEIRO

10 - PROJETO DE LEI N° 3.750/97 - do Sr.
Fernando Gabeira, que "estabelece normas
para a destinação final de garrafas plásticas e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado RENATO JOHNSSON

fabricados ou em circulação no território
nacional".
RELATOR: Deputado ODACIR. KLEIN

PROJE- 'IE LEI N° 3.676/97 - do Sr. Cunha
Bueno, '-l...i~ "altera as disposições do art. 15 da
Lei nO 8.031, de 12 de abril de 1990, que cria o
Programa Nacional de Desestatização e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado FRANCISCO HORTA

PROJETO DE LEI N° 3.682/97 - do Sr. Silvio
Torres, que "dispõe sobre a destinação de
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador
- FAT ao financiamento das atividades das
microempresas e das empresas de pequeno
porte e dá outras providências".
RELATOR: Deputado L~A NETTO

PROJETO DE LEI N° 3.683/97 - do Sr. Silvio
torres, que "cria o Fundo de Garantia de
Empréstimos a Microempresas e a Empresas
de Pequeno Porte, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LIMA NETTO

8 - PROJETO DE LEI N° 3.712/97 - do Sr. Júlio
Redecker, que "reduz a alíquota do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente
sobre artigos de viagem, bolsas e artefatos
semelhantes".
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATTI

4-

1 - PROJETO DE LEI N° 3.942-B/89 - do Senado
Federal (PLS nO 25/89), que "dispõe sobre a
concessão de bolsas de iniciação ao trabalho a
menores assistidos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA
(Apensados os Projetos de Lei nOs 239/91,
3.593/93 e 384/95)

2 - PROJETO DE LEI N° 4.769-A/94 - do Poder
Executivo (MSC nO 802/94), que "dispõe sobre
a Política Nacional de Turismo, institui o
Sistema Nacional de Turismo e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA

3 - PROJETO DE LEI N° 942-A/95 - do Sr. Ricardo
Izar, que "altera o artigo 42 da Lei nO 6.435, de
15 de julho de 1977, que "dispõe sobre as
entidades de previdência privada, e dá outras
providências". RELATOR:
Deputado HERCULANO ANGHINETTI

PROJETO DE LEI N° 3.323-A/97 - do Sr.
Welinton Fagundes, que "estabelece a
obrigatoriedade da instalação dos dois
espelhos retrovisores laterais externos em
todos os veículos automotores rodoviários

A V I 5 O N° 18/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 14/11/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 43 Sessão

16 - PROJETO DE LEI N° 3.572/97 - da Sra. Dalila
Figueiredo, que "institui o selo social de
proteção do menor, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS
LACERDA 7-
PARECER: favorável

15 - PROJETO DE LEI N° 3.547/97 - do Sr. Jorge
Tadeu Mudalen, que "dispõe sobre a
comercialização de produtos em vasilhames
reutilizáveis, e dá outras providências". 6-
RELATOR: Deputado PAULO RITZEL
PARECER: favorável

14 - PROJETO DE LEI N° 2.487-A/96 - do Sr.
Cunha Bueno, que "dispõe sobre a
desestatização da Companhia de Navegação
do São Francisco - FRANAVE".
RELATOR: Deputado LIMA NETTO 5-
PARECER REFORMULADO: favorável, com
substitutivo
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1 - PROJETO DE LEI N° 3.596/97 - do Sr. Alberto TEMA
Silva - que "altera os arts. 10. inciso V, e 11, .. Dotação e execução orçamentária para a área de
inciso 111, da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro ·saúde no exercício de 1997; pespectivas dO.Sistema
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases Único de Saúde; política e compra de medicamentos
da educação nacional". e; política de sangue.
RELATORA: Deputada MARIA ELVIRA

A V I 5 O N° 4397

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início.: 19/11/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 1.307/95 - do Sr.
Marcelo Teixeira - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade da transcrição do Hino
Nacional na capa de todos os cadernos
escolares". Apensos os PLs nOs 1.963/96.
2.067/96.2.140/96 e 2.204/96.
RELATOR: Deputado AL:EXANDRE SANTOS

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

A V I S O N° 34/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 18/11/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 33 Sessão

A - Da Análise do Mérito:

1 - PROJETO DE LEI N° 819-A/95 - do Sr.
Welinton Fagundes - que "dá nova redação ao
artigo 17 e inciso 11 do Decreto-lei nO 204. de 27
de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a
exploração de loterias e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Horário: 10:00 horas
Local: Plenário 9

PAUTA N° 39/97

CONVIDADO
- Carlos César Silva de Albuquerque. Ministro da

Saúde

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

Local: Plenário do Espaço Cultural - Ed. principal
Horário: 10h

REUNIÃO DE AUDIÊNglA PÚBLICA

TEMA: "discutir sobre a irregularidade e falhas na fiscali
zação e o controle da qualidade de sangue e hemoderiva
dos no país."

CONVIDADOS:
Exmo Sr. CARLOS CÉSAR SILVA ALBUQUERQUE
Ministro da Saúde

Praf. DALTON CHAMONE
Presidente da Fundação próSangue de São Paulo

Dra MARTA NÓBREGA MARTINEZ
Secretária Nacional de Vigilância Sanitária

Representante do CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE

Representante da SECRETARIA DE PROJE- TOS ESPE
CIAIS DE SAÚDE

A V I S O N° 25/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 18/11/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 2a Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 3.561/97 - do Sr. Paulo
Paim - que "Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

2 - PROJETO DE LEI N° 3.594/97 - do Senado
Federal - que "Altera os dispositivos da Lei nO
8.842, de 4 de janeiro de 1994. que dispõe
sobre a política nacional do idoso, cria o
Conselho Nacional do Idoso e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE
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DE EMENDAS

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO

PÚBLICO

LOCAL: Plenário 12, Anexo 11
HORÁRIO: 10 horas

AV I S O N° 48/97

RECEBIMENTO
SUBSTITUTIVO
Início: 20/11/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: -

AO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI N°
2.259/96, DO SR. DOMINGOS LEONELLI •

QUE "INSTITUI, NAS CONVENÇÕES E
ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO, O

CONTRATO DE PRIMEIRO EMPREGO"

CONVIDADOS:
Representantes do Ministro do Trabalho; CUT, Força Sindi
cal, UNE, CNI, CNC e Diretor- Técnico do DIAP

A V I S O N° 47/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início: 13/11/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 43 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS A~RESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSAO

1 - PROJETO DE LEI N° 1.292/95 - do Senado
Federal (PLS n° 163/95) - (PL's nOs 4.161/93,
4.388/94, 006/95, 220/95, 227/95, 246/95,
418/95, 662/95, 737/95, 850/95, 920/95,
1.111/95, 1.252/95, 1.253/95, 1.365/95,
1.404/96, 1.413/96, 1.414/96, 1.454/96,
1.490/96, 1.491/96, 1.492/96, 1.493/96,
1.494/96, 1.495/96, 1.496/96, 1.497/9,6,
1.498/96, 1.499196, 1.500/96, 1.501/96,
1.705/96, 1.901/96, 2.022/96, 2.023/96,
2.233/96, 2.234196, 2.235/96, 2.236/96,
2.237/96, 2.238/96, 2.518/96, 2.519/96,
2.548/96, 2.605/96, 3.040/97, 3.117/97,
3.302/97, 3.398/97, 3.603/97 e 3.735/97,
apensados) - que "altera a Lei nO 8.666, de 21
de junho de 1993, que regulamenta o art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 1.486196 - do Sr.
Augusto Nardes - (PL's nOs 2.088/96 e
3.708/97, apensados) - que "modifica o artigo
60 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990, que
dispõe sobre o Esta~to da Criança e do
Adolescente, estabelecendo sanções à
exploração do trabalho ilegal de crianças e
adolescentes".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

2 - PROJETO DE LEI N° 1.656-A/96 - do Sr.
WALDOMIRO FIORAVANTE - que "obriga as
empresas a pagar a funcionário
recém-contratado salário não inferior ao
percebido pelo empregado demitido, desde que
exerça idêntica função".
RELATOR: Deputado NOEL DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

A V I S O N° 29/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início.: 13/11/97
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 53 sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES
TA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 3.157/97 (apensos os
PLs. nOs. 3.193/97, 3.315/97 e 3.715/97) - do
Sr. Koyu lha - que "institui o Transporte Público
Alternativo".
RELATOR: Deputado PAULO GOUVÊA
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A V I S O N° 30/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inicio.: 20/11/97
Prazo.: 5 sessões
Decurso: -

COMISSÃO ESP.ECIAL
PEC 169-A/95 • REMUNERAÇÃO DE

VEREADORES E PREFEITOS
MUNICIPAIS

PAUTA N° 1/97
A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES
TA COMISSÃO.

Horário: 10h
Local: Plenário 11, Anexo 11

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 231-A/95 - JORNADA DE

TRABALHO

AVISO N° 01/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 06.11.97
Prazo: 10 Sessões
Decurso: 93 Sessão

AVISO N° 1/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 06.11.97
Prazo: 10 Sessões
Decurso: 93 Sessão

Discussão do Parecer do Relator.

1 - PROPOSTA'DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 169-A, DE 1995 - do Sr. Fernando Gomes e
outros - que "dispõe sobre a remuneração de
Vereadores e Prefeitos Mu~icipais",
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 513-AJ97

DECORO PARLAMENTAR

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 513-A, DE 1997 - do Sr. Marcelo Déda e
outros - que "acrescenta § 5° ao artigo 55 da
Constituição Federal",
Relator: Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 231-A, DE 1995 - dos Srs. Inácio Arruda,
Paulo Paim e outros - que "Altera os incisos
XIII e XVI do artigo 70 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO.

1 -

1 -

Apresentação do Parecer do Relator.

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 20-A, DE 1995 - do Sr. Eduardo Jorge - que
"Estabelece o Parlamentarismo".
RELATOR: Deputado ODACIR KLEIN.

Horário: 9h
Local: Plenário 10, Anexo 11

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 20-A/95 - PARLAMENTARISMO

PAUTA N° 6/97

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 14-A, DE 1995 - do Sr. Adylson Motta e
outros - que "dispõe sobre o período de
funcionamento do Congresso Nacional".
(Apensada: PEC na 66/95).
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONÔ.

1 - PROJETO DE LEI N° 1.388-A/95 - do Sr. Júlio
Redecker - que "cria o Programa de
Segurança Veicular - PROSEGVE, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado CARLOS NELSON

11 • COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO E$PECIAL
PEC 14-A/95 - FUNCIONAMENTO

DO CONGRESSO NACIONAL

AVISO N° 1/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 20.11.97
Prazo: 10 Sessões
Decurso: 13 Sessão
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Horário: 10h
Local: Plenário 6, Anexo 11

COMISSÃO ESPECIAL
DESPORTO

PAUTA N° 13/97
(AUDIÊNCIA PÚBLICA)

1 - PROJETO DE LEI N° 1.159, DE 1995 - do Sr.
Arlindo Chinaglia - que "Altera dispositivos da
Lei nO 6.354, de 2 de setembro de 1976, que
dispõe sobre as relações de trabalho do atleta
profissional de futebol; e da Lei nO 8.672, de 6
de julho de 1993, que institui normas gerais
sobre desportos e dá outras providências".
(Apensos: PL's nos 2.437/96 e 3.633/97).
RELATOR: Deputado ANT6NIO GERALDO.
Convidados:
- Sr. MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA, Presidente
da Confederação Brasileira de Handebol;
- Sr. OSWALDO' MENDONÇA JÚNIOR,
Presidente da Confederação Brasileira de
Karatê-Dô Tradicional;
- Prof. MARTINHO NOBRE DOS SANTOS,
Secretário-Geral da Confederação Brasileira
de Atletismo;
- Sr. HUMBERTO PONZETTI, Presidente da
Confederação Brasileira de Luta de Braço; e
- Sr. ALEXANDRE PAGNANI, Presidente da
Confederação Brasileira de Culturismo e
Musculação.

Coordenador: Deputado PAULO GOUVÊA
Relator Setorial: Deputado GIOVANNI
QUEIROZ

REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO DE SAÚDE,
TRABALHO, PREVIDÊNCIA E

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAU T A N° 01/97

Horário: 14:30 horas
Local: Plenário nO 02, Anexo 11

1 - Apresentação, discussão e votação do
Relatório Setorial da Subcomissão V - Saúde,
Trabalho, Previdência e,Assistência Social.
Coordenador: Deputado CIPRIANO CORREIA
Relator Setorial: Senador ROMERO JUcÁ

REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE, RECURSOS HíDRICOS E

AMAZÔNIA LEGAL

PAU T A N° 01/97
Horário: 18:30 horas
Local: Plenário nO 02, Anexo 11

1 - Apresentação, discussão e votação do
Relatório Setorial da Subcomissão VI - Meio
Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia legal.
Coordenador: Senador ONOFRE QUINAN
Relator Setorial: Deputado LUIZ BRAGA

111 - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO DE
EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, CULTURA,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PAU T A N° 01/97

Horário: 10:00 horas
Local: Plenário nO 02, Anexo 11

1 - Apresentação, discussão e votação do
Relatório Setorial da Subcomissão IV
Educação e do Desporto, Cultura, Ciênia e
Tecnologia.

A V I S O N° 21/97
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 14/11/97
Prazo.~ 07 DIAS
Decurso: 07 DIAS

1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO,
referente às Contas do Presidente- da
República do ano de 1996.
Relator: Senador JEFFERSON PÉRES

NOTA:
AS EMENDAS SÓ SERÃO ACEITAS EM FORMULÁ
RIO PRÓPRIO DISPONíVEL NAS SECRETARIAS DAS
COMISSÕES.
HORÀRIÓ: DE 09:00 As 12:00 E 13:30 As 18:30

- ,/)h S~(Encerra-se a sessao as IL~..'" oras e .
,I minutos.)
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Ata da 212ª Sessão Extraordinária, Vespertina
em 19 de novembro de 1997.

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Heráclito Fortes, 19 Vice-Presidente.

ÀS 16 HORAS E 20 MINUTOS COMPARE
CEM OS SENHORES:

Michel Temer
Heráclito Fortes
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Paulo Paim
Efraim Morais
Luciano Castro

Roraima

Alceste Almeida - Bloco/PMDB; Elton Rohnelt
- PFL; Francisco Rodrigues - PTB; Luís Barbosa 
PPB; Moisés Upnik - PL; Robério Araújo - PPB;
Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - PPB;
Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira - BlocoIPDT;
Murilo Pinheiro - PFL; Raquel Capiberibe - PSB; Sérgio
Barcellos - PFL; Valdenor Guedes - PPB.

Pará

Anivaldo Vale - PSDB; Antônio Brasil - Blo
co/PMDB; Asdrúbal Bentes - BlocoIPMDB; Benedito
Guimarães - PPB; Elcione Barbalho - BlocoIPMDB; Ge
raldo Pastana - BIocoIPT; Gerson Peres - PPB; Giovan
ni Queiroz - BlocolPDT; Hilário Coimbra - PSDB; José
Priante - BlocoIPMDB; Mário Martins - BIocoIPMDB; Ní
cias Ribeiro - PSDB; Olávio Rocha - PSDB; Paulo Ro
cha - BIocoIPT; Raimundo Santos - PFL; Socorro Go
mes - BlocoIPCdoB; Vic Pires Franco - PFL.

Amazonas

Átila Uns - PFL; Cláudio Chaves - PFL; Luiz
Fernando - PPB; Pauderney Avelino - PFL.

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco/PMDB; Eurípedes Mi
randa - BlocoIPDT; Expedito Júnior - PFL; Moisés
Bennesby - PSDB; Oscar Andrade - PFL; Silvemani
Santos - PFL.

Acre

Carlos Aírton - PPB; Célia Mendes - PPB; Chi
cão Brígido - Bloco/PMDB; Emílio Assmar - PPB;
João Tota - PPB; Regina Uno - Bloco/PMDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL; Mel
quíades Neto - PFL; Paulo Mourão - PSDB; Udson
Bandeira - Bloco/PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB; Antônio Joaquim
Araújo - PL; César Bandeira - PFL; Costa Ferreira 
PFL; Davi Alves Silva - PPB; Eliseu Moura - PL;
Haroldo Sabóia - Bloco/PT; Magno Bacelar - PFL;
Márcia Marinho - PSDB; Mauro Fecury - PFL; Nan
Souza - PFL; Neiva Moreira - Bloco/PDT; Pedro
Novais - Bloco/PMDB; Remi Trinta - PL; Roberto
Rocha - PSDB; Sarney Filho - PFL; Sebastião Ma
deira - PSDB.

Ceará

Aécio de Borba - PPB; Aníbal Gomes - PSDB;
Arnon Bezerra - PSDB; Edson Silva - PSDB; Firmo
de Castro - PSDB; Gonzaga Mata - Bloco/PMDB;
Inácio Arruda - Bloco/PCdoB; José Unhares - PPB;
José Pimentel - Bloco/PT; Leônidas Cristina - PPS;
Paes de Andrade - B/oco/PMDB; Paulo Lustosa 
Bloco/PMDB; Pinheiro Landim - Bloco/PMDB; Rai
mundo Gomes de Matos - PSDB; Roberto Pessoa 
PFL; Rommel Feijó - PSDB; Vicente Arruda 
PSDB.

Piauí

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

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL; Betinho Rosado 
PFL; Carlos Alberto - PSDB; Henrique Eduardo Alves
- BlocoIPMDB; Ney Lopes - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto
- PFL; Armando Abílio - Bloco/PMDB; Enivaldo Ri
beiro - PPB; Gilvan Freire - PSB; Ivandro Cunha
Uma - Bloco/PMDB; José Aldemir - Bloco/PMDB;
Ricardo Rique - Bloco/PMDB; Roberto Paulino 
Bloco/PMDB;Wilson Braga - PSDB.
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Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Álvaro Ribeiro - PSB; An
tônio Geraldo - PFL; Fernando Ferro - BIocoIPT; Gon
zaga Patriota - PSB; Humberto Costa - BlocolPT; Ino
cêncio Oliveira - PFL; José Chaves - BlocolPMDB;
José Jorge - PFL; José Mendonça Bezerra - PFL;
Luiz Piauhylino - PSDB; Mendonça Filho - PFL; Nilson
Gibson - PSB; Pedro Corrêa - PPB; Roberto Fontes 
PFL; Salatiel Carvalho - PPB; Silvio Pessoa - Blo
coIPMDB; Wolney Queiroz - Bloco/PDT.

Alagoas

Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
José Thomaz Nonô - PSDB; Pedro Luís Albuquerque
-PFL.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Carlos Magno - PFL;
José Teles - PPB; Marcelo Déda - Bloco/PT; Pedro
Valadares - PSB; Wilson Cunha - PTB.

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT; Aroldo Cedraz 
PFL; Benito Gama - PFL; Cláudio Cajado - PFL;
Colbert Martins - PPS; Coriolano Sales - Blo
coIPDT; Domingos Leonelli - PSB; Félix Mendonça
- PTB; Geddel Vieira Lima - Bloco/PMDB; Jaime
Fernandes - PFL; Jairo Azi - PFL; Jairo Carneiro 
PFL; Jaques Wagner - BlocolPT; João Carlos Bace
lar - PFL; João Leão - PSDB; Jonival Lucas - PFL;
José Carlos Aleluia - PFL; José Lourenço - PFL;
José Rocha - PFL; Leur Lomanto - PFL; Luís
Eduardo - PFL; Luiz Braga - PFL; Luiz Moreira 
PFL; Manoel Castro - PFL; Mário Negromonte 
PSDB; Pedro lrujo - BlocoIPMDB; Prisco Viana 
PPB; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne 
PFL; Sérgio Carneiro - BlocoIPDT; Simara Ellery 
BlocoIPMDB; Ursicino Queiroz - PFL.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Antônio do Valle - BlocoIPMDB; Aracely de Paula 
PFL; Armando Costa - Bloco/PMDB; Carlos Melles
- PFL; Danilo de Castro - PSDB; Elias Murad 
PSDB; Eliseu Resende - PFL; Francisco Horta 
PFL; Genésio Bernardino - Bloco/PMDB; Herculano
Anghinetti - PPB; Hugo Rodrigues da Cunha - PFL;
Ibrahim Abi-Ackel - PPB; Israel Pinheiro - PTB; Jai
me Martins - PFL; Joana Dare - Bloco/PT; João
Fassarella - Bloco/PT; João Magalhães - Blo
coIPMDB; José Rezende - PPB; José Santana de
Vasconcellos - PFL; Lael Varella - PFL; Márcio Rei
naldo Moreira - PPB; Marcos Lima - Bloco/PMDB;

Maria Elvira - Bloco/PMDB; Mauro Lopes - Blo
co/PMDB; Nárcio Rodrigues - PSDB; Neif Jabur 
BlocoIPMDB; Nilmário Miranda - Bloco/PT; Octávio
Elísio - PSDB; Odelmo Leão - PPB; Paulo Heslan
der - PTB; Philemon Rodrigues - PTB; Raul Belém
- PFL; Roberto Brant - PSDB; Romel Anízio - PPB;
Ronaldo Perim - Bloco/PMDB; Saraiva Felipe - Blo
co/PMDB; Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB; Sérgio
Naya - PPB; Silas Brasileiro - Bloco/PMDB; Sílvio
Abreu - Bloco/PDT; Vittorio Medioli - PSDB; Zaire
Rezende - Bloco/PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - Bloco/PMDB; Feu Rosa 
PSDB; João Coser - Bloco/PT; Luiz Buaiz - PL; Luiz
Durão - PFL; Mareus Vicente - PSDB; Nilton Baiano
- PPB; Rita Camata - Bloco/PMDB; Roberto Vala
dão - Bloco/PMDB.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos 
PSDB; Arolde de Oliveira - PFL; Candinho Mattos 
PSDB; Carlos Alberto Campista - PFL; Cidinha
Campos - Bloco/PDT; Fernando Gabeira - PV; Fer
nando Gonçalves - PTB; Flávio Palmier da Veiga 
PSDB; Francisco Silva - PPB; Itamar Serpa 
PSDB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira Feghali - Blo
co/PCdoB; João Mendes - PPB; Jorge Wilson - Blo
co/PMDB; José Carlos Coutinho -- PFL; José Carlos
Lacerda - PSDB; José Egydio - PFL; Laprovita Viei
ra - PPB; Lima Netto - PFL; Lindberg Farias 
PSTU; Milton Temer - Bloco/PT; Miro Teixeira - Blo
co/PDT; Noel de Oliveira - Bloco/PMDB; Osmar Lei
tão - PPB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto Campos 
PPB; Roberto Jefferson - PTB; Ronaldo Santos 
PSDB; Rubem Medina - PFL; Sérgio Arouea - PPS;
Simão Sessim - PPB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man - PSDB; Almino Affonso - PSB; Aloysio Nunes
Ferreira - PSDB; Antônio Carlos Pannunzio 
PSDB; Arlindo Chinaglia - Bloco/PT; Arnaldo Faria
de Sá - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Carlos Apo
Iinário - Bloco/PMDB; Celso Russomanno - PPB;
Couraci Sobrinho - PFL; Dalila Figueiredo - PSDB;
De Velasco - Bloco/Prona; Delfim Netto - PPB; Edi
nho Araújo - Bloco/PMDB; Eduardo Coelho - PSDB;
Eduardo Jorge - Bloco/PT; Fernando Zuppo - Blo
co/PDT; Hélio Bicudo - Bloco/PT; Ivan Valente 
Bloco/PT; Jair Meneguelli - Bloco/PT; João Paulo -
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Bloco/PT; José Aníbal - PSDB; José Coimbra 
PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno - Blo
co/PT; José Machado - Bloco/PT; José Pinotti 
PSB; Jur~dyr Paixão - PPB; Koyu lha - PSDB; Lu
ciano Zica - Bloco/PT; Luiz Eduardo Greenhalgh 
Bloco/PT; Luiz Gushiken - Bloco/PT; Luiz Máximo 
PSDB; Maluly Netto - PFL; Marcelo Barbieri - Blo
colPMDB; Marcos Vinícius de Campos - PFL; Mar
quinho Chedid - B/oco/PSD; Marta Suplicy - Blo
co/PT; Nelson Marquezelli - PTB; Paulo Lima - PFL;
Ricardo Izar - PPB; Robson Tuma - PFL; Salvador
Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Teima de
Souza - Bloco/PT; Tuga Angerami - PSDB; Vadão
Gomes - PPB; Valdemar Costa Neto - PL; Vicente
Cascione - PTB; Wagner Rossi- Bloco/PMDB; Wel
son Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim- Bloco/PDT; Pedro Henry 
PSDB; Rodrigues Palma - PTB; Teté Bezerra - Blo
co/PMDB.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB; Augusto Car
valho - PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico Vigi
lante - Bloco/PT; Jofran Frejat - PPB; Maria Laura 
Bloco/PT; Osório Adriano - PFL; Wigberto Tartuce 
PPB.

Goiás

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB; Barbosa Neto 
Bloco/PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lídia Quinan 
Bloco/PMDB; Marconi Perillo - PSDB; Maria Vala
dão - PTB; Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB; Oreino
Gonçalves - Bloco/PMDB; Pedro Canedo - PL; Pe
dro Wilson - Bloco/PT; Roberto Balestra - PPB;
Sandro Mabel- Bloco/PMOB; Vilmar Rocha - PFL.

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - PSDB; Flávio Derzi - PPB;
Marçal Filho - PSDB; Marilu Guimarães - PFL; Mari
sa Serrano - PSDB; Oscar Goldoni - Bloco/PMDB;
Saulo Queiroz - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo 
PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Antônio Ueno - PFL;
BasOio Villani - PSDB; Chico da Princesa - PTB; DiI
ceu Sperafico - PPB; Djalma de Almeida César 
Bloco/PMDB; Fernando Ribas Carli - PPB; José
Borba - PTB; José Janene - PPB; Luciano Pizzatto
- PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Maurício Requião
- Bloco/PMDB; Max Rosenmann - PSDB; Moacir
Micheletto - Bloco/PMDB; Nedson Micheleti - Blo-
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co/PT; Nelson Meurer - PPB; Odílio Balbinotti 
PSDB; Padre Roque - Bloco/PT; Paulo Bernardo 
Bloco/P1; Paulo Cordeiro - PFL; Renato Johnsson 
PSDB; Ricardo Barros - PPB; Ricardo Gomyde 
Bloco/PCdoB; Valdomiro Meger - PFL; Werner
Wanderer - PFL.

Santa Catarina

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

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco/PT; Adroaldo Streck 
PSDB; Adylson Motta - PPB; Aírton Dipp - Blo
co/PDT; Arlindo Vargas - PTB; Augusto Nardes 
PPB; Carlos Cardinal - Bloco/PDT; Darcísio Perondi
- Bloco/PMOB; Ênio Bacci - Bloco/POT; Esther
Grossi - Bloco/PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Fetter
Júnior - PPB; Germano Rigotto - Bloco/PMDB; Jair
Soares - PPB; Jarbas Lima - PPB; Júlio Redecker
PPB; Luís Roberto Ponte - Bloco/PMDB; Luiz Mai
nardi - Bloco/PT; Matheus Schmidt - Bloco/PDT; Mi
guel Rossetto - Bloco/PT; Nelson Harter - Blo
co/PMDB; Nelson Marchezan - PSOB; Odacir Klein
- Bloco/PMDB; Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo Ritzel
- Bloco/PMDB; Renan Kurtz - Bloco/PDT; Valdeci
Oliveira - Bloco/PT; Waldomiro Fioravante - Blo
co/PT; Wilson Cignachi - Bloco/PMDB; Veda Cru
sius- PSDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 422Srs.
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. SÉRGIO CARNEIRO, servindo
como 2º Secretário, procede à leitura da ata da
sessão antecedente, a qual, sem observações, é
aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Pas
sa-se à leitura do expediente.
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111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Pas

sa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

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

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, efetivamente, a reforma administra
tiva não é solução nem para o serviço público nem
tampouco para fazer retornar ao Brasil o dinheiro es
peculativo dos investidores estrangeiros. Trata-se de
uma reforma de maldade contra o servidor público,
mas também uma reforma que nos atinge direta
mente - a nós, Parlamentares - e a Casa Legislativa
naquilo que ainda lhe resta de prerrogativas constitu
cionais arduamente conquistadas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para
que então essa reforma administrativa? Ela foi pro
duzida sob o falso pálio da moralização do serviço
público.

A propósito de moralização, dou loas a nossa
futura colega, Dra. Celina Vargas do Amaral Peixoto
- um falso moralista foi flagrado pela Folha de
S.Paulo. A servidora do Senado Federal, que rece
be pontualmente, todos os meses, sua elevada re
muneração, Dra. Clara Maria Vasconcelos, esposa
do Relator da reforma administrativa, mora no Rio de
Janeiro, na Praia do Leblon.

Sr. Presidente, estamos lutando pela manuten
ção da estabilidade do servidor público, do Regime Ju
rídico Único dos servidores que já trabalham, do con
curso público, da disponibilidade proporcional, dos re
passes (art. 169, § 29) e do contrato de gestão.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, per
gunta-se: onde essa reforma, parecer do Deputado
Moreira Franco, nos atinge?

Vejamos, Sr. Presidente. No art. 37, inciso XII,
coloca o nosso subsídio num teto; no § 5º do art. 39,
nosso subsídio vira parcela única, vedado o acrésci
mo de representação e de qualquer outra espécie
remuneratória;

No art. 48, inciso XV, lei de iniciativa conjunta,
fixa o subsídio/teto; no art. 51, inciso IV, a Câmara
dos Deputados perde competência privativa; no § 4º
do art. 39, as vantagens dos servidores não se incor
poram à aposentadoria; atinge nosso subsídio fixo
de três mil reais, nosso subsídio variável de três mil
reais e nosso adicional de atividade Parlamentar de
dois mil reais, pois serão a partir dela fixados, em

parcela única, por um colegiado presidido pelo pró
prio Presidente da República- e submetidos a um
teto.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, atual
mente estamos sujeitos à perda apenas do paga
mento do subsídio variável e do adicional, num mon
tante de 5 mil reais. Quando faltamos às sessões
deliberativas, a perda poderá ser total.

Sr. Presidente, a proposta de emenda, como
está, vai mais longe: perderemos o auxílio moradia
de três mil reais por mês; perderemos a ajuda de
custo, no início e no final da sessão legislativa, de
oito mil reais; perderemos a ajuda de custo nas con
vocações extraordinárias que, de acordo com o art.
62, quando editada medida provisória, o Congresso
tem que se reunir extraordinariamente no prazo de
cinco dias; perderemos o 13º salário, criado com ou
tra nomenclatura pelo art. 2º do Decreto Lei nº 7, de
1995, no valor de oito mil reais, isto porque ficare
mos jungidos a um teto máximo de nossa remunera
ção mensal e que nem todos a receberão integral
mente, por motivo de falta às sessões deliberativas.

Sr. Presidente, pergunto: o que ganhamos com
a reforma administrativa? Nada! Perdem os servido
res públicos e também os Parlamentares. O Presi
dente da República é quem vai ditar as regras legis
lativas através de medidas provisórias. Os prejuízos
salariais são enormes: são mais de 26 mil reais por
ano. Seremos um Poder desmoralizado; perdemos a
competência de legislar sobre matéria que trata da
fixação de remuneração.

Sr. Presidente, vou votar contra a proposta de
emenda constitucional da reforma administrativa.
Mas tenho um recado: pobre não terá vez aqui com
a reforma administrativa. A PEC nº 173 me dá uma
alternativa: ou os subsídios ou os proventos de apo
sentadoria. Na prática, ela me retira a prerrogativa
constitucional de continuar aqui como representante
do povo, porque, ao tempo em que me nega os sub
sídios de Parlamentar, eu que deles necessito, não
os nega aos banqueiros e aos grandes empresários.

Conclamo meus companheiros a votarem con
tra, ou se não puderem fazê-lo, em razão de circuns
tâncias imperiosas, que não votem nem a favor nem
contra essa reforma administrativa. Na conformidade
do § 6º do art. 180, do Regimento Interno, o seu voto
poderá ser encaminhado à Mesa, em branco, se a
matéria em votação relaciona-se com causa própria,
em face de assuntos de interesse individual - estabi
lidade, regime jurídico único e subsídios num teto,
etc.

Era o que tinha a dizer.



Caso a PEC nº 176, da Reforma da
Previdência, no texto aprovado pelo Sena
do, venha a alterar o art. 40 e §§ 4º e 52 da
Constituição Federal, atingindo, portanto, os
aposentados e pensionistas nos seus direi
tos à paridade, os subscritores deste docu
mento assumem o compromisso de desta
car dispositivos da PEC da Previdência em
seu retorno à Câmara dos Deputados.

Assinam Gerson Peres e Ney Lopes.
Apoiamento: Aécio Neves, Geddel Vieira
Lima, Odelmo Leão e Inocêncio Oliveira.

Sr. Presidente, fiz questão de ler este docu
mento porque não vou ter tempo de discutir a maté
ria. Queria lembrar que o nosso partido vai manter a
sua posição, o que já comunicamos ao Líder do Go
verno. Deverá ser retirado do relatório em destaque.

Iremos aprovar o substitutivo do Relator no seu
primeiro lance, ressalvados os destaques. Entre os
destaques está este, que acabamos de encaminhar
a V.Exa. e à Mesa, para que seja suprimido e reme
tido ao Senado com a redação do dispositivo do § 4º
do art. 39 da Constituição, que garante a paridade
entre ativos e inativos.
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O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi- Agradecendo a paciêriCia, o sorriso amável de
são do orador.) - Sr. Presidente, assomamos à tribu- V. Exa. a essas ponderações jurídicas um pouco
na para informar que o nosso partido, o Partido Pro- maçantes, deixo aqui registrado o nosso posiciona-
gressista Brasileiro, manterá sua linha de posiciona- mento para que amanhã não ignorem a nossa posi-
mento com relação à paridade que o relatório do ção favorável à paridade entre ativos e inativos.
eminente Deputado Moreira Franco insiste - em re- O SR. P'RESIDENTE (Heraclito Fortes) - Tenho
dação para segundo tumo - em manter. a impressão de que mais grato está o Plenário, no-

Estranho esse procedimento, Sr. Presidente, bre Deputado Gerson Peres, por V. Exa. ter conse-
porque fui autor da emenda aglutinativa, juntamente guido, com tanto brilhantismo, dizer o que queria
com os Líderes Ney Lopes, Geddel Vieira Lima, Ino- sem gastar todo o seu tempo.
cêncio Oliveira e Odelmo Leão. Retirei, a pedido do Concedo a palavra ao Sr. José Genoíno.
Líder do Governo e dos demais Líderes, essa emen- .0 SR. JOSÉ GENOíNO (Bloco/PT- SP. Sem
da, para que subsistisse o § 42 do art. 39 da Consti- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
tuição de 1988, ou seja, a paridade. Os referidos Lí- putados, nota-se um nervosismo, uma pressão go-
deres assumiram esse compromisso tendo em vista vemamental muito forte na Casa, mas o que me
que os §§ 4º e 52 do art. 40 da Constituição Federal preocupa é que o assunto propriamente dito, a refor-
não foram alterados pela PEC 176/95, mantendo-se, ma administrativa do Estado, não é a preocupação
portanto, a paridade entre os servidores ativos e os principal nas relações entre o Govemo e o Parla-
proventos de aposentadoria dos inativos, assim mento.
como o benefícios das pensões. Espero que no curso desta sessão as Iideran-

Considerando que a Emenda Aglutinativa nº ças governistas expliquem a esta Casa e ao País,
64 ao substitutivo do Relator à supracitada PEC em primeiro lugar, se o Orçamento-Geral da União
propõe manter a referida paridade, os autores da está sendo colocado na mesa de negociação com a
Emenda n2 64, bem como os Líderes que a liberação de emendas individuais, conforme a im-
apoiaram, resolvem retirá-Ia, firmando o acordo prensa divulga. Em segundo lugar, se os Deputados
abaixo: que têm proventos de aposentadorias estão sendo

colocados contra a parede em virtude da votação da
reforma administrativa. E mais: se a votação dessa
emenda constitucional, que virou símbolo político, e
não a eficácia democrática e orçamentária é o ponto
central ou se o Governo quer, com a votação na tar
de de hoje, sinalizar simbolicamente.

É lamentável que num dia de votação como
este presenciemos que a Casa está menor, não está
à vontade, está sofrendo constrangimentos porque
os Deputados sofrem pressões, existem os acordos,
existem os apelos e os chamados fechamentos de
questão. Ora, a discussão de mérito, do conteúdo da
reforma deveria ser o parâmetro principal.

Nós queremos que o debate e os encaminha
mentos mostrem claramente as divergências desta
Casa em tomo de um assunto da importância da re
forma administrativa. Nós queremos um Estado de
mocrático, eficiente, público, transparente. Nós que
remos um sistema administrativo em que o mando
do governante não seja absoluto para fazer política
dentro da máquina; que o servidor tenha critérios e
segurança para se profissionalizar e, no caso de de
missão, ter as garantias da defesa e da avaliação
coletiva. Nós queremos, Sr. Presidente, que a mora
lidade pública permeie a discussão da reforma admi
nistrativa, através de dispositivos pelos quais a má-



As ações que vêm sendo implementadas pelo
Instituto espelham a preocupação mundial que tem
sido observada em tomo da Amazônia e vêm-se em
penhando bastante para dar maior dinamismo às
pesquisas e à busca de soluções capazes de viabili
zar o crescimento econômico da região.

Nos últimos dois anos, o INPA tem-se empe
nhado para mostrar que, apesar das dificuldades, é
possível fazer um trabalho sério e de qualidade em
pesquisas sobre a região amazônica, com o reco
nhecimento de toda comunidade científica, inclusive
internacional, tudo isso envolvendo uma equipe de
pesquisadores, técnicos e pessoal de apoio, soman
do hoje cerca de 786 servidores.

O resultado de todo esse trabalho já começa a
aparecer, tornando ainda mais gratificante saber que
desta forma o INPA sempre terá sua importância na
formulação de planos de ocupação racional do espa
ço que devem ter por base a harmonização entre o
desenvolvimento e a prestação ambiental, sempre
se voltando para a sua finalidade e sua missão.

No momento em que todo o País, em especial
esta Casa, busca soluções para evitar o processo da
biopirataria, é o INPA uma das instituições que deve
ser prestigiada, fortalecida, com vistas a fazer um le
vantamento de todas as potencialidades da Amazô
nia, bem como buscar condições para o aproveita
mento racional em prol da melhoria de qualidade de
vida de todos os brasileiros.

Queremos deixar registrado o voto de louvor a
todos os servidores desta nobre e sublime institui
ção. Simbolizando essa homenagem, gostaríamos
que este voto de louvor ficasse registrado na pessoa
do atual diretor, Dr. Osório Fonseca, pesquisador de
carreira da instituição, cientista de renomada concei
tuação no meio da.comunidade científica internacio
nal. Gostaríamos, em especial, que este voto de lou
vor se estendesse a todo o povo da Amazônia.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. NEY LOPES (PFL-RN. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
hoje pela manhã, a Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação tomou uma decisão da maior im
portância para o municipalismo brasileiro.

O Governo Federal, por meio da Caixa Econô
mica Federal e do Tesouro, estava entendendo que
as Prefeituras de pequeno porte deste País, ou seja,
aquelas com número de habitantes inferior a 25 mil,
não poderiam receber verbas federais. salvo se
comprovassem o recolhimento ou a arrecadação de
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quina pública não seia mal politizada, visando inte- obras na Estação Experimental de Silvicultura Tropi-
resses governamentais eleitoreiros. É necessário cal.
sim uma reforma administrativa, mas em outros pa
râmetros, com outros objetivos.

O debate nesta Casa não pode ser um debate
menor, se vai se flexibilizar teto salarial, se vai se fle
xibilizar interesse de Parlamentar. O debate é sobre
a concepção estratégica de Estado, é sobre a con
cepção democrática do serviço público, é sobre a re
lação profissional com o servidor público, e não essa
relação menor, pequena que está marcando o deba
te da reforma administrativa.

Sr. Presidente, nos encaminhamentos e nos
debates desta reforma temos de explicitar as diver
gências, as posições e, na votação, cada Deputado
deve se colocar à altura do que vai ser no futuro
essa administração pública. Não se deve pensar no
interesse dessa ou daquela região, dessa ou daque
la emenda orçamentária, desse ou daquele Parla
mentar, mas, sim, numa visão estratégica para a ad
ministração pública brasileira, que deve servir ao ci
dadão, porque é ele quem a paga, quem a sustenta.

Vamos esperar que o debate promova o escla
recimento das divergências e não um jogo menor no
plenário da Câmara dos Deputados.

O SR. CLÁUDIO CHAVES (PFL - AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ao completar 43 anos de atividades,
o Instituto de Pesquisas da Amazônia INPA não co
memora apenas a passagem de mais um aniversá
rio, mas um importante momento para a continuida
de da realização de pesquisas direcionadas ao em
basamento do desenvolvimento sustentável.

Criado em 1952 e implantado em 27 de julho
de 1954, o INPA teve como primeiro presidente o
professor, doutor e cientista, de saudosa memória,
Djalma Batista. O INPA, ao longo de seus mais de
quarenta anos de existência, vem estudando em prol
da melhoria das condições de vida da população da
região, tendo em vista o bem-estar humano e os re
clamos da cultura, da economia e da segurança na
cional. Atualmente, a nova missão do Instituto está
definida como: gerar, promover e divulgar conheci
mento científico e tecnológico na Amazônia para a
conservação do meio ambiente e o desenvolvimento
sustentável dos recursos naturais, em benefício prin
cipalmente da população regional.

O Ministro da Ciência e Tecnologia, Dr. José
Israel Vargas, inaugurou recentemente as novas uni
dades de pesquisa, os prédios das Coleções Zooló
gicas, Biologia Aquática, Apoio Acadêmico e as



Algumas conversas de corredor dizem que
S.Exas. não serão prejudicados. Eu acabei tomando
conhecimento de alguns argumentos, fui apreciá-los
e vi que, realmente, acabarão prejudicando-os. Aca
bo de tomar conhecimento de uma matéria de jornal
que tenta atribuir alguma articulação nesse sentido
ao Diretor-Geral, Adelmar Sabino, que, na verdade,
como disse, simplesmente ofereceu informações.

Portanto, deixo aqui nossa solidariedade ao Dr.
Sabino, que sempre teve uma postura ética, coeren
te, de atendimento aos Srs. Parlamentares. Por isso
assomamos à tribuna neste momento para cumpri
mentá-lo, sabendo que, efetivamente, S.Sa. não
emite opiniões, mas apenas presta informações.

Tenho certeza de que aqueles que tentaram,
de uma certa forma, intrigá-lo com as pessoas que
poderiam eventualmente ficar ou não prejudicadas
com o teto, na verdade, têm este esclarecimento,
que faço questão de prestar aqui, até porque não te
nho nenhum tipo de problemas com essa soma de
rendimentos. Na verdade, com essa isenção, faço
este registro neste momento.

Em relação à votação da reforma administrati
va, estamos preocupados, porque já havia sido deci
dido anteriormente, na votação de primeiro turno, um
destaque, apresentado pelo Deputado Gerson Pe
res, que garantia a manutenção da paridade. De
pois, na arrumação, no arranjo feito na redação final,
o texto acabou prejudicando essa paridade.

Portanto, teremos de derrotar o § 4º do art. 39
para garantir a continuidade da paridade.

É uma luta sem fim: ora na reforma da previ
dência, ora na reforma administrativa; uma salada só
no sentido de prejudicar aqueles que, já aposenta
dos, depois de terem prestado a sua contribuição ao
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impostos municipais, tais como o Imposto Predial, o O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
ISS e o Inter Vivos. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e

Ora, Sr. Presidente, todos sabem que, segun- Srs. Deputados, nesta sessão extraordinária, já que
do a realidade socioeconômica do Brasil, no que se na ordinária, hoje realizada, não se votou nada, vo-
refere a pequenas comunidades, principalmente em taremos o segundo turno da reforma administrativa.
áreas como o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, não Muitas pessoas têm ficado em dúvida a respei-
há possibilidade de uma arrecadação municipal pró- to do que dispõe o texto básico em relação ao teto.
pria no nível desejado. Se for aprovado o texto básico, como não há DVS

O princípio da LDO é saudável, ou seja, esti- algum apresentado em relação ao teto, ele deverá
mular a arrecadação, dando responsabilidade às ad- ser mantido, o que prejudicará aqueles Parlamenta-
ministrações. Porém, aquelas que não atingem um res que têm outro tipo de rendimento. Para alguns
certo nível de arrecadação não podem ficar impedi- Parlamentares, vendeu-se a idéia de que não seriam
das de receber o repasse de verbas federais. prejudicados, quando, na verdade, isso ocorrerá.

Assim é que o Exmo. Sr. Deputado Michel Temer Portanto, se S.Exas. quiserem preservar suas condi-
fez uma consulta à Comissão de Constituição e Justiça ções, terão de se abster da votação, pois, se vota-
e de Redação, da qual fui o Relator. O meu parecer foi rem favoravelmente ao texto, estarão votando contra
no sentido de considerar a força maior, assim definida si.
no Código Civil Brasileiro e aplicada na espécie por au
torização do art. 109 do Código Tributário, que manda
invocar institutos de direito privado para interpretar si
tuações tributárias. Ou seja, a força maior é a ocorrên
cia de um fato que impede a realização da previsão le
gai do evento. No caso, o fato são as condições de ex
trema miséria e, exclusão social dos Municípios, que
não permitem atingir a arrecadação de impostos como
desejava a lei.

Dessa forma, a resposta que ofereci no meu
parecer foi no sentido de que essa exigência de ar
recadação própria para os Municípios com popula
ção inferior a 25 mil habitantes fosse interpretada em
razão da força maior, quando demonstrado que o
Município não arrecadou porque não pôde, ou seja,
não há capacidade contributiva, do ponto de vista
econômico, na comunidade. Deve-se, portanto, res
taurar a situação de que esses Municípios possam
continuar recebendo repasses de verba federal.

O meu parecer foi aprovado na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação e está sendo
enviado ao Governo Federal como pronunciamento
técnico da Comissão de Justiça, evidentemente, em
resposta à consulta da Presidência da Casa.

Espero que essa decisão colabore para uma
solução definitiva e que os Prefeitos, as Administra
ções Municipais que comprovarem força maior, ou
seja, impossibilidade de arrecadação, não fiquem
impedidos de receber verbas federais.

Através dessa deliberação da Comissão de
Justiça, com certeza, será corrigida a injustiça de im
pedir o repasse das verbas. Caso contrário, a pobre
za e a miséria aumentariam, trazendo dor e sofri
mento às comunidades rurais.

Era o que tinha a dizer.



Em suma, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, este o breve perfil do Sr. Claudinei de Barros
Magalhães, diretor do Jornal Cidade Paisagem, da
aprazível e simpática cidade de Piquete, onde temos
muitos amigos. Cumprimentamos o Sr. Claudinei
pela sua luta árdua e edificante em manter um jornal
como o seu, a despeito de todas as dificuldades por
que passa a nossa imprensa interiorana. Parabéns,
Claudinei de Barros Magalhães pela sua luta em prol
do jornalismo piquetense. Parabéns Jornal Cidade
Paisagem, pelos seus sete anos!

Outro assunto, Sr. Presidente.

No dia 21 de setembro passado, tivemos a
sanção do Código de Trânsito Brasileiro. Já estamos
em novembro, portanto mais de um mês é decorrido,
e não sentimos uma movimentação do Governo Fe
deral no sentido da regulamentação, através do
Conselho Nacional de Trânsito, dos artigos do referi
do Código.
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serviço público, acabam sendo prejudicados, se for Chagas, diretora de Secretaria Edna Márcia Bernar-
mantido o texto aprovado de maneira estranha como des, diretora de redação Jucilene Guimarães Jardim,
redação final do primeiro turno da votação da refor- diretor jurídico Dr. Edgar Uno Ferreira, colunistas en-
ma administrativa. genheiro Luiz Celso Colombo, Carlos Roque da SiI-

Por isso, queremos, efetivamente, que o desta- va, Humberto Pinho da Silva.
que apresentado pelo nosso companheiro, Deputado O Sr. Claudinei de Barros Magalhães, diretor
Gerson Peres, possa manter o acordo do primeiro do Jornal Cidade Paisagem, teve, anteriormente,
turno. A apresentação do DVS, destaque de banca- uma série de atividades comerciais e empresariais
da do companheiro Gerson Peres, resolve a questão na cidade de Piquete e na Capital de São Paulo.
do § 4º do art. 39 e mantém a paridade que já tinha Atualmente, além de jornal, atua no segmento de
sido anteriormente decidida na votação do primeiro veículos e lojas de varejo. Foi o fundador e primeiro
turno. presidente do Rotary Club de Piquete, no ano de

Tenho certeza de que, no momento oportuno 1983. Foi o 2° secretário e presidente da Avenida de
em que forem votados os DVSs, poderemos apre- Serviços Profissionais do Rotary Club de Piquete
sentar os argumentos necessários para manutenção nos anos de 1984/88; presidente do Conselho Fiscal
da paridade, que é uma conquista histórica da Cons- do Montanhês Clube (1988/89); membro do Rotary
tituinte de 1988, efetivamente buscada, quer na re- Club de Lorena, onde participou da fundação do Ro-
forma da previdência, quer na reforma administrati- .tary Club dessa cidade; tesoureiro e presidente da
va. Também tenho certeza de que hoje, logo após a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de
votação do texto básico, na votação dos Destaques Piquete (1988/96); membro do Conselho Regional
de Votação em Separado, teremos condição de das Associações Comerciais do Vale do Paraíba, U-
manter o texto já anteriormente conseguido, visto toral Norte e Mantiqueira; fundador e primeiro presi-
que o texto apresentado na redação final será de ex- dente do PDT e do PL de Piquete; foi membro do
tremo prejuízo para aposentados e pensionistas. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Quero registrar, mais uma vez, a nossa solida- Adolescente.
riedade ao Diretor-Geral Adelmar Sabino. É presidente do Conselho Deliberativo do Mon-

Era o que tinha a dizer. tanMs Clube e atualmente exerce a função de presi-
O SR. ARY KARA (PPB - SP. Pronuncia os dente executivo da enti<;fade, em razão do afasta-

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- mento de sua diretoria. E, ainda, membro da Socie-
putados, o dia 15 de novembro marcou, além da dade Amigos de Piquete, do Conselho Consultivo da
Proclamação da República, mais uma grata efeméri- Associação Comercial e da Associação Brasileiro de
de, principalmente para nós, que militamos na região Jornais do Interior.
do Vale do Paraíba. Trata-se do sétimo aniversário
do Jornal Cidade Paisagem, da querida e simpática
cidade de Piquete.

Fundado no dia 15 de novembro de 1990 pelo
competente jornalista e empresário Claudinei de
Barros Magalhães, este jornal, com circulação regio
nal, logo conquistaria seu espaço na mídia valepa
raibana. Seu aniversário foi comemorado com uma
grande festa, no dia 14 de novembro, no Montanhês
Clube de Piquete, ocasião em que diversas persona
lidades e entidades de Piquete e região foram con
templadas com Diploma de Reconhecimento Popu
lar, como os Grupos de Convivência da 3ª Idade de
Lorena, Piquete, Cruzeiro e Cachoeira Paulista, As
sociação dos Cruzeirenses Aposentados, Associa
ção dos Amigos de Lorena, Centro de Aposentados
de Piquete.

O Jornal Cidade Paisagem, de Piquete, tem
como diretor-geral Claudinei de Barros Magalhães,
diretor responsável o jornalista Antônio Paulo das



"Art.85 .
VII - são crimes de responsabilidade os

atos do Presidente da República que aten
tem contra a Constituição Federal e, espe
cialmente, contra o cumprimento das leis e
das decisões judiciais."

A flagrante omissão do representado,
no sentido de não encaminhar ao Congres
so as referidas mensagens legislativas, ca
racteriza em negável conduta atentatória

Sérgio de Miranda de Matos Brito, bra
sileiro, casado, professor, Deputado Federal
pelo PCdoS, e Walter de Freitas Pinheiro,
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No dia 21 de janeiro de 1998, portanto 120 dias brasileiro, casado, técnico em telecomunica-
após a sanção presidencial, o Código de Trânsito ções, Deputado Federal pelo PT, vêm, nos
Brasileiro terá de entrar em vigor. Estamos preocu- t~rmos em que dispõe o art. 86 da Constitui-
pados porque o tempo passa e os artigos não estão ção Federal, representar contra o Exmo. Sr.
sendo regulamentados. Sentimos no ar a prorroga- Presidente da República, Sr. Femando Hen-
ção da data de entrada em vigor do Código de Trân- rique Cardoso, pela prática de crime de res-
sito Brasileiro. ponsabilidade, previsto no inciso VII, do art.

Dias atrás, o Diretor do DENATRAN tornou pú- 85 do texto constitucional de acordo com os
blica, via televisão e rádio, a proposta de novo proje- seguintes fatos e fundam~ntos:
to sobre a lei de trânsito. Ora, acabamos de votar o Em 17 de julho de 1997, começou a vi-
projeto provindo do Executivo, de 1993, que repercu- gorar a Lei nº 9.472, que dispõe sobre a or-
tiu nesta Casa amplamente discutido na Câmara e ganização dos serviços de telecomunicaçõ-
no Senado. Voltou à Câmara, onde foi aprovado em es, a criação e o funcionamento de um ór-
agosto e sancionado pelo Presidente da República. gão regulador e outros aspectos institucio-
Entretanto já se fala em novo projeto. nais, nos termos da Emenda Constitucional

As estatísticas demonstram a diminuição dos nº 8, de 1995, sancionada pelo representado
acidentes no País, justamente por conta de mudan- em 16 de julho de 1997.
ças na educação e na cultura, tendo em vista a preo- Os art. 77 e 81, inciso 11, da Lei nº
cupação com a entrada em vigor do novo Código de 9.472, Lei Geral das Telecomunicações, es-
Trânsito Brasileiro. tabeleceram que, no prazo de 120 dias da

Nesse sentido, apelamos para o Presidente da publicação dessa lei, o Poder Executivo en-
República Femando Henrique Cardoso no sentido caminharia ao Congresso Nacional, respecti-
de que regulamente o Código votado nesta Casa, vamente:
respeite a vontade e a soberania do Poder Legislati- a) mensagem da criação de um fundo
vo, que soube apreciar, discutir, votar, aprovar e en- para o desenvolvimento tecnológico das te-
viar o projeto do Executivo para o Presidente da Re- lecomunicações brasileiras, com o objetivo
pública. É inadmissível que, pouco mais de um mês de estimular a pesquisa e o desenvolvimen-
após a sanção deste Código, novo projeto seja en- to de novas tecnologias, incentivar a capaci-
viado a esta Casa. tação dos recursos humanos, fomentar a ge-

Nossa solicitação tem por fim que a Mesa des- ração de empregos e promover o acesso de
ta Casa tome providências para que, de fato, no dia pequenas e médias empresas a recursos de
21 de janeiro, entre em vigor o novo Código de Trân- capital, de modo a ampliar a competição na
sito Brasileiro. indústria de telecomunicações.

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente, há uma outra mensagem crian-

Durante o discurso do Sr. Ary Kara, o do um fundo de universalização:

Sr. Heraclito Fortes, 19 Vice-Presidente, dei- No último dia 14 de novembro, comple-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada taram-se os 120 dias de prazo para que o
pelo Sr. Michel Temer, Presidente. Poder Executivo encaminhasse ao Congres-

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, so Nacional as referidas mensagens legisla-
peço a palavra para formular uma questão de tivas, conforme estabelece o art. 85, inciso
ordem. VII:

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

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB _
MG. Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presiden
te, Michel Temer, estou encaminhando a V. Exa. o
seguinte requerimento:
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aos cumprimentos das leis, na medida em co. Invariavelmente, as medidas que se seguiram
que inviabiliza o cumprimento da determina- buscaram corrigir bruscamente" aquilo que não havia
ção legal, relevante e indispensável à uni- sido feito nos períodos de calmaria. O famoso "dever
versalização do acesso das telecomunicaçõ- de casa", Sr. Presidente.
es, sendo, por isso, um direito difuso da co- Não podemos, contudo, voltar no tempo. A rea-
letividade. ção do Governo à grave ameaça de uma crise inter-

Sr. Presidente, do exposto, o repre- nacional de proporções imprevisíveis foi dura, mas
sentante requer o devido processamento da necessária. Poucos ousam discordar que o Estado
presente acusação, submetendo sua admis- brasileiro está fragilizado pelo desequilíbrio fiscal e
são à apreciação da Câmara dos Deputa- pela sobrevalorização cambial. Uma desvalorização
dos, conforme prescreve o art. 86 da Consti- forçada, neste momento, seria um grave risco à es-
tuição e, caso seja admitida, venha o repre- tabilidade econômica. Combater o déficit fiscal, por
sentado a ser julgado perante o Senado Fe- seu turno, exige rápida ação na direção de cortes
deral, suspendendo-o de suas funções, con- nas despesas e elevação de receitas.
forme prevê o §1º, inciso 11, do art. 86. Até aí, parece haver consenso. Mesmo a

Estou encaminhando a V. Exa. esse requeri- brutal elevação dos juros pelo Banco Central,
mento, pois a Lei Geral das Telecomunicações não dobrando as taxas básicas e, praticamente, tripli-
está sendo cumprida dentro do prazo. Pode parecer cando o custo real anual de rolagem da dívida
aos nobres colegas que estou exagerando no meu interna, foi considerada necessária para evitar
direito, mas apenas considero que o Presidente da um ataque especulativo que comprometesse a
República tem de cumprir a lei que foi por ele san- paridade cambial no curto prazo. A questão prin-
cionada. cipal, no entanto, é se os efeitos colaterais des-

Sr. Presidente, entrego o requerimento nas sa terapia de choque não prejudicarão ainda
mãos de V. Exa. e espero que as providências legais mais o doente.
sejam adotadas de imediato para se instituir uma co- A conta é muito simples. A dívida brasileira de
missão para apreciar crime de responsabilidade. curto prazo é de 60 bilhões de reais. Com a eleva-

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa- ção dos juros de 1,4% para 2,8% ao mês, há um au-
do Sérgio Miranda, a Mesa recebe o requerimento mento mensal na dívida de 1,6 bilhões de reais, va-
de V. Exa. e o examinará oportunamente. lor esse que supera o preço de muitas estatais in-

Concedo a palavra ao Sr. Ricardo Izar. c1uídas no programa de privatização. A manutenção
O SR. RICARDO IZAR (PPB - SP. Pronuncia dessa situação por muito tempo tende a anular qual-

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e $rs. quer efeito do ajuste fiscal, jogando por terra os sa-
Deputados, o País vive hoje a angústia de tempos crifícios impostos a toda a sociedade.
passados. Após três anos de relativa estabilidade, já Estamos diante de um impasse, Srs. Depu-
imaginávamos que os famigerados pacotes econô- tados. Somos novamente escravos do curto pra-
micos estavam definitivamente afastados do cotidia- zo. Na ausência de soluções mais definitivas
no brasileiro. Novamente, uma crise de origem exter- para a crise do Estado, restam-nos as medidas
na nos pega de surpresa, obrigando-nos a um ajuste emergenciais paliativas, muitas vezes inconsis-
emergencial, trazendo pessimismo e receio do futuro. tentes, que amplificam o custo social do ajuste e

Não pretendo aqui discorrer sobre o que pode- não garantem a reversão do quadro. Tal é o caso
ria ter sido feito. Não é de hoje que críticas funda- atual. O montante dos cortes orçamentários e da
mentadas contra a fragilidade de nossas contas ex- elevação de receitas previstos no pacote, estima-
ternas são veiculadas por diversos economistas de do em 20 bilhões de reais, pode ser totalmente
renome. Também não é novo o fato de que uma absorvido pela elevação das despesas com a ro-
conjuntura internacional favorável tende a aliviar os lagem da dívida, dependendo do período em que
governantes de suas responsabilidades maiores, estaremos submetidos a esses juros astronômicos.
criando um clima de bonança que não pode ser sus- Tal cenário suscita importantes questões. Uma
tentado indefinidamente. delas é a desigual divisão do ônus do ajuste fiscal

Novamente, pagaremos o preço da imprevi- entre os diversos segmentos da sociedade. De fato,
dência. Em um passado não muito distante, vivemos em um quadro de altas taxas de juros, ampliam-se a
as duas crises do petróleo, a crise da dívida, a crise recessão e o desemprego, enquanto se eleva a re-
da moratória e, mais recentemente, a crise do Méxi- muneração dos poupadores e investidores, geral-
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mente posicionados nos estratos mais privilegiados País se mostre incapaz de trilhar a via das soluções.
da renda nacional. definitivas, fazendo uso de subterfúgios circunstan-

Fica claro, Srs. Deputados, que essa situação ciais para mascarar os verdadeiros problemas. O fu-
não pode ser permanente. Em particular, dentro do turo é inexorávE}l com os que se recusam a aceitar
próprio ajuste fiscal já deveria haver maior senso de as mudanças. E nosso dever, Sr. Presidente, achar
justiça. Não se pode demitir 33 mil funcionários pú- o rumo correto.
bUcos para economizar algumas centenas de milhõ- Outro assunto, Sr. Presidente.
es, enquanto bilhões são transferidos para especula- Gostaria de deixar registrado nesta Casa que,
dores. Não se pode elevar impostos sobre a classe hoje, na qualidade de Presidente da Comissão Defe-
média, enquanto proliferam isenções para todo o sa do Consumidor, realizei reunião de Audiência PÚ-
tipo de negócios, em todos os níveis de governo. blica com a presença do Ministro da Fazenda Pedro
Não se pode onerar os mutuários da casa própria Malan. A finalidade desse encontro foi debater a cri-
com a elevação do custo financeiro de seus saldos se nas bolsas de valores, a alta taxas de juros e o
devedores, enquanto empresários e banqueiros re- reflexo na vida do consumidor.
cebem ~inanciamentos ~u.bsidia~os.. Devido a tantas mudanças implementadas pelo

Nao se trata de rejeitar o ajuste, Sr. PreSidente, Governo Federal, acredito, Sr. Presidente, que essa
mas d~ ~uscar alternativas par~ tomá:l? menos ?ne- Audiência Pública serviu para discutirmos e esclare-
r<:so e Injusto. Se a sua necessidade e Inco~testavel, cermos à sociedade brasileira as dúvidas em relação
~ao" ~os par~~e q~e seu cará~er emerge.ncla.' ,pos~a ao pacote anunciado pelo Executivo. Durante o
Justificar a utlhzaça? "d~ exp~dlentes de slmphfl~~~ao transcorrer da reunião, o Ministro Pedro Malan pôde
qu~ .acabam po~ diVidir des~gualmente os sacnflclos explicar com detalhes algumas das medidas divulga-
eXigidos da sociedade. A ngor, sabemos que esta- das pela equipe econômica.
mos pagando pelo comodismo de não termos dado .

"I"d d ,., f t t . Foram mais de quatro horas de debate, e, coma agi I a e necessana as re armas es ru uralS, as. ..,. .
. . d" t' 'I'b' f" um discurso pausado e tranqUllo, o MInistro Malanquais essas sim po enam garan Ir um eqUl I no IS- . . ..

I ' 't t' . t t t d demonstrou-se otimista com as novas medidas, aflr-
ca consls en e com o cresclmen o sus en a o. d - h' 'd svalo' aça-o., ". man o que nao avera uma maxl e nz

Na via emergencla~, aumenta ~ re~ponsablhda- cambial. Na oportunidade, elogiou o Sistema Finan-
de .de buscarmos ~oluçoes menos Impiedosas para ceiro Imobiliário, que foi votado no Senado, acredi-
mUItos e menos lementes para poucos. Sabemos, no tando que muito contribuirá para o desenvolvimento
entanto, que a margem de manobra é pequena, fruto do País.
da própria rigidez do sistema. A luta pelas reformas, , , ,
portanto, não deve arrefecer. Quanto mais rápido se " Segundo o MInISt~O, as medld~s foram n~ces-
reverterem as expectativas, mais rápido nos livrare- sanas e e~p~ra que haja, u":la reduçao das deslg~al-
mos da recessão e do desemprego recolocando o dades SO?laIS_e uma .m~lor Igualdade ~e oportumda-
País no rumo do desenvolvimento. d~s ~o cldadao brasileiro. Co~o PreSidente da Co-

, ., mlssao de Defesa do Consumidor, tenho certeza de
Nos, parlamentares, so~os responsáveiS. En- que esse debate serviu para tranqüilizar o Legislativo e

quanto" representand~ da SOCiedade, nos cabe pen- promover um verdadeiro exemplo de democracia.
sar no Interesse coletiVO e no futuro de nossas gera- ""
ções. Anos de descontrole econômico tomaram nos- Era o que tinha a dizer.
sa sociedade muito defensiva e corporativa. Isso traz O SR. AIRTON DlPP (BlocolPDT - RS. Pro-
muitos custos ao desenvolvimento, dificultando o nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
crescimento em épocas favoráveis e amplificando as Srs. Deputados, comunico aos nobres pares que es-
crises, nos momentos de dificuldade. Devemos bus- tou apresentando um projeto de lei que institui dedu-
car soluções efetivas, encarar de frente as deficiên- ção especial, no âmbito do Imposto de Renda das
cias a serem corrigidas, doa a quem doer. Não é pessoas físicas, para responsáveis por portadores
possível que, mais uma vez; se repartam desigual- de deficiência física ou mental.
mente os custos de uma crise. Também não é pos- O projeto prevê a dedução especial do valor de
sível que nos omitamos das responsabilidades, agin- R$2.000,OO pelas despesas realizadas no ano-base
do como se o ajuste não fosse necessário, despre- com dependente portador de deficiência física ou
zando os riscos que corremos. mental, especificamente pertinentes aos cuidados

Confiemos que seja possível reverter o quadro restritos ao tratamento, não abrangidos por outras
rapidamente. É inadmissível que, mais uma vez, o deduções em vigor.
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Ressalte-se que os responsáveis por essas Aqui temos que parar para examinar a questão
"crianças especiais" têm sua capacidade contributiva com um pouco mais de cuidado. Afinal, o PROER
inquestionavelmente diminuída pelas despesas com teria sido criado para salvar o sistema financeiro de
cuidados extraordinários, indispensáveis para a so- uma possível quebra, à base do efeito dominó, isto
brevivência digna desses seres humanos. indicando que ao Governo pareceu melhor salvar

O pesado encargo que representa a responsa- este ou aquele banco que permitir a quebra geral, o
bilidade por dependentes físicos ou mentais costu- que, assim o afirmavam as autoridades responsá-
ma, em nosso País, recair brutalmente sobre os fa- veis pelo setor, seriam de vulto ainda maior.
miliares próximos, já que o Estado, mal-aparelhado Mas o que estamos vendo é somar ao rombo
e orientado para outras prioridades, pouco tem a do BAMERINDUS os rombos de outras empresas e
oferecer nesse domínio. entidades, como, por exemplo, a Fundação de As-

Pelas razões expostas, esperamos contar com sistência Social, que, em princípio, nada, absoluta-
o apoio dos Parlamentares desta Casa à nossa ini- mente nada tem a ver com o sistema financeiro pro-
ciativa comprometida com o ideal da Justiça Fiscal e priamente dito.
de uma Nação mais humana e mais solidária para Há, ainda, o prejuízo da BRASTEC, que deve-
com seus cidadãos menos dotados. ria cuidar de serviços e tecnologia e, não, de inter-

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF. mediação financeira, que é atuação típica de um
Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sras. banco, e de um banco, no caso, a ser salvo pelo
e Srs. Deputados, é bom saber que nossa imprensa pronto-socorro do BACEN, um pronto-socorro que já
segue vigilante. É que, em meio a uma crise produzi- imaginávamos fechado, assim como o diziam nos-
da mais pela ação (ou inação) do Governo do que sas autoridades.
por qualquer outro fator, mesmo que relevante, ain- As irregularidades, no entanto, não se encer-
da resta espaço para questões também de vulto ram aqui. A mesma notícia Correio Braziliense de
mas que, de outra forma, poderiam ser esquecidas 19 de novembro de 1997, pág. 20 nos dá conta de
pelos resultados diários das bolsas de Hong Kong que, desde a intervenção decretada naquele banco
ou de Kuala Lumpur. o BACEN injetou em suas contas mais de 6 bilhões

Não poucas vezes estivemos nesta tribuna a de reais, o que nos parece coisa das mais estranhas
condenar o famigerado PROER, até hoje nem expli- pois a própria comissão de inquérito do Banco Cen-
cado nem quantificado pelas autoridades financeiras trai encontrou um rombo um pouco menor, já que da
deste País, que resolveram fazer do assunto um ver- ordem de 5 e meio bilhões de reais, tudo indicando
dadeiro tabu e, por isso mesmo, indiscutível. que saiu mais dinheiro público que o necessário

Sabemos, por esta ou aquela informação, que para salvar o banco do Sr. José Eduardo. Ou melhor
os valores indicados pelo Banco Central, o bedel do dizendo, não para salvá-lo, mas para entregá-lo pra-
PROER, estão longe de indicar a verdade ou, mes- ticamente de graça e livre de impurezas ao HSBC,
mo, os objetivos do programa. seu novo e feliz proprietário.

Pois é exatamente perdida entre as notícias da Era o que tinha a dizer.
mais nova crise financeira, esta, agora, com tinturas O SR. MAURíCIO REQUIÃO (Bloco/PMDB-
internacionais, que vamos encontrar dados revelado- PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
res sobre o mesmo PROER. E tudo referente ao BA- Sras. e Srs. Deputados, o processo de democratiza-
MERINDUS, banco que contribuiu com fartas quan- ção da sociedade brasileira depende, de forma clara,
tias para a eleição do Sr. Fernando Henrique, o que, do exercício das liberdades individuais asseguradas
não por acaso, rendeu a seu dono um Ministério. pela Constituição, entre elas a liberdade de expres-

Vamos ver que a comissão de inquérito instala- são e de acesso à informação.
da pelo BACEN no BAMERINDUS descobriu que o O direito que todos têm de manifestar-se Iivre-
rombo é muito maior que o propalado, chegando a mente está intimamente ligado ao direito de ouvirem
atingir mais de 5 bilhões de reais. Exatamente R$ o que desejam, preferem e até necessitam, e explica
5,6 bilhões, já que as perdas do próprio banco se so- o advento de inúmeras rádios comunitárias no País.
mam, agora, às de outras empresas do grupo, cita- Citando o renomado jurista Celso Bastos, estas
das nominalmente, a BAMERINDUS S.A. Participa- rádios caracterizam-se, atualmente, como um fenô-
ções e Empreendimentos, a BRASTEC Tecnologia e meno de amplitude mundial, permitindo implementar
Serviços Ltda. e a Fundação BAMERINDUS de As- objetivos sociais e educativos ligados à garantia
sistência Social. maior de liberdade de expressão que se encontra,
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ademais, consagrada expressamente em nossa Car- cias, viabilizar sua operação em potência adequada
ta Magna. Seu surgimento é uma resposta às emis- ao atingimento de seus objetivos, garantindo-lhes
soras comerciais de médio e grande porte que, orga- convivência harmônica com as emissoras comer-
nizadas em complexas redes nacionais, abandona- ciais. Trata-se de organizar o sistema de forma com-
ram as reais necessidades dos seus ouvintes e, por- plementar, sem prejudicar os interesses de nenhum
tanto, não se prestam a servir às pequenas comuni- dos segmentos, para que cumpram cada um deles
dades do interior ou aos bairros das grandes cida- suas missões, igualmente importantes.
des. Enquanto não se estabelece arcabouço legal

O que esperam os ouvintes das rádios comuni- adequado que sustente a instalação de rádios comu-
tárias, Sras. e Srs. Deputados? Esperam acessar nitárias, a única opção que resta àqueles que dese-
programação que atenda seus interesses pessoais e jam manter suas transmissões é o apelo ao Poder
esteja mais bem sintonizada com a realidade na qual Judiciário.
estão inseridos. O grande mérito deste tipo de trans- No Estado do Paraná, por exemplo, três rádios
missão é sua capacidade de aproximar as pessoas, obtiveram liminar na Justiça, assegurando-lhes o di-
dando-lhes informações mais precisas sobre seu reito de operar. Uma delas, Rádio Educativa Educar
meio, tomando-se instrumento efetivo na veiculação Unibem FM 107,3, mantida pelas Faculdades lnte-
de informações de interesse público e de cunho edu- gradas Espíritas, foi inaugurada em 20 de setembro
cativo. passado.

O Poder Público, no lugar de estimular iniciati- Assim, é imperioso que o Congresso Nacional
vas de instalação desse tipo de rádio, vem, ao con- legitime a existência das rádios comunitárias, obede-
trário atuando de forma a coibir a atividade, promo- cendo as suas peculiaridades e compreendendo sua
vendo a apreensão de equipamentos e a punição importância no processo de democratização da mí-
dos responsáveis. dia eletrônica em nosso País.

Sr. Presidente, não podemos aceitar simples- Era o que tinha a dizer.
mente que s~ considere a instalação de rádios co- O SR. ITAMAR SERPA (PSDB - RJ. Pronun-
munitárias como atividade ilícita. E claro que deve- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
mos reconhecer que nem todas estão voltadas para Srs. Deputados, o que está acontecendo com o Pla-
objetivos nobres. Cabe ao Governo coibir eventuais no Real, que há menos de um mês alimentava o bra-
abusos, sem, entretanto, desqualificar iniciativas vol- sileiro com frango e iogurte, e ainda sobrava algum
tadas para a demanda das comunidades. para a dentadura nova? Como confiar num progra-

Toma-se premente a legalização das rádios ma de estabilização, se a queda na bolsa de Hong
comunitárias, sobretudo porque a legislação vigente Kong· produz estragos suficientes para nos trazer de
está voltada somente para o desenvolvimento da ra- volta a figura indesejável do FMI? Viviane Forrest,
diodifusão comercial e das grandes redes de alcan- autora do livro cujo título tomei emprestado para
ce nacional. este artigo, daria a seguinte resposta: "No futuro, se

A omissão do Poder Público em regular o as- continuarmos a ver empresas fechando instalações
sunto por longos anos, desconhecendo inclusive a e gerando desemprego para alimentar acionistas, e
experiência de inúmeros países, tem contribuído com a população de baixa renda recebendo educa-
para a concentração do controle da mídia eletrônica ção, saúde e oportunidades de segunda classe, o
nas mãos de grupos poderosos. Esses grupos de único elo entre essa gente desfavorecida e o resto
pressão, com ampla influência sobre o Poder Execu- da sociedade será a polícia ou o tribunal" .
tivo e presença maciça no Legislativo, transforma- Com vendagem superior a 340 mil exemplares
ram-se em claro empecilho à regulamentação da somente na França, Viviane Forrest deve estar satis-
matéria. feita ao ver que algumas "profecias· publicadas no

Passo fundamental nessa direção foi tomado seu livro estão se cumprindo. Não se trata, contudo,
apenas recentemente, quando o Poder Executivo de exercício de prestidigitação, mas tão- somente da
propôs ao Congresso Nacional projeto de lei regu- exposição de alguém que enxerga o óbvio. A rapina-
lando o funcionamento das rádios comunitárias, já gem produzida pela pirataria financeira internacional,
aprovado nesta Casa e, no momento, em tramitação voando em formação de ataque em busca de víti-
no Senado Federal. mas frágeis, sangrou nossas reservas cambiais em

A legislação deve assegurar às rádios comuni- mais de R$ 7 bilhões em menos de uma semana
tárias espaço próprio no espectro de radiofreqüên- (Quantas Vales, vale uma paixão passada!).
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Como fizemos uma opção clara pelo mundo muscular, e que tem que ser protegido de forma sin-
globalizado, reduzindo o tamanho do Estado e reser- guiar e não misturado marotamente com outros pro-
vando a ele apenas a tarefa de levar a termo as fissionais no software do trabalho. A revolução cultu-
questões consideradas básicas para a população, raJ e social idealizada pelo Presidente Fernando
acreditamos que estaríamos a salvo, uma vez que o Henrique Cardoso dependem dessas reformas e já.
nosso crescimento econômico atende aos interesses Não podemos criar a ilusão de que todos os
estratégicos dos países desenvolvidos, interessados nossos problemas serão resolvidos com a aprova-
em ampliar os seus mercados. Até o presidente BiII ção das reformas. Viviane Forrest tem razão quando
Clinton esteve aqui com a sua conversa mole de que anuncia um final de século com uma massa de 120
nossa entrada na ALCA não poderia esperar. O que milhões de desempregados no mundo inteiro, sem
não podemos ficar é no meio do caminho meio refor- que haja qualquer perspectiva de reversão desse
mado, meio eficiente e meio ineficiente... oriundo do quadro. A culpa, no entanto, não pode ser creditada
estado do bem-estar social, ingênua cópia do estado ao modelo neoliberal, e muito menos à constante
socialista dentro da economia capitalista, juntando evolução da tecnologia, na qual o homem vem sen-
nitroglicerina pura nas costas do povo; ou seja a do substituído gradativamente por máquinas mais
gastança estatal com a com a ganância capitalista eficientes e precisas e exige cada mais o intelecto
sem regras claras desta junção incestuosa. em detrimento de seus braços.

O pacote fiscal editado pelo Governo tem o Na impossibilidade de encontrar uma solução
mesmo efeito de um copo de água com açúcar, to- global para o problema, devemos ao menos concen-
mado por alguém que acabou de acordar de um pe- trar esforços para atualizar e reenquadrar os nossos
sadelo. Acalma, mas um novo cochilo pode trazer de profissionais a esta nova realidade. Hoje, por exem-
vota as mesmas sensações desagradáveis. Melhor pio, os formandos do SENCA e do SENAI saem com
seria tomar de uma vez o remédio das reformas diplomas debaixo do braço, carregando conceitos ul-
constitucionais, o antídoto que o País precisa para trapassados que já não interessam mais às empre-
curar suas fobias. sas da era industrial, sem perceber que entramos na

Sem as reformas viveremos atemorizados e sociedade do conhecimento.
fragilizados diante da ganância dos especuladores, o Precisamos levar o homem do campo às suas
setor industrial perderá de vez a sua competitividade origens, tirando-o da zona de influência de grupelhos
diante dos concorrentes externos, o setor de servi- interessados na subversão da ordem. Prefeitos e
ços sofrerá queda brutal em função da falta de moe- Governadores devem empenhar esforços no sentido
da circulante, a inflação recrudescerá e todos os in- de acabar com todo e qualquer tipo de monopólio,
vestimentos sociais programados terão de ser irre- como é o caso das empresas de ônibus no Rio de
mediavelmente adiados. Acordar e abrir os olhos Janeiro. Milhares de motoristas de vans, a maioria
para o futuro, ou virar-se para o lado e escutar a voz em busca de novas oportunidades de trabalho, são
de Viviane Forrest dizendo o tempo todo que estava impedidas por decreto municipal de exercerem a ati-
com a razão, é uma questão de escolha nossa. vidade. Estamos em condições de direcionar e ofe-

A importância da aprovação das reformas é um recer emprego a quem busca remuneração por tra-
assunto exaurido entre aqueles que têm um mínimo balho h?nesto? ?nd.e esteve os ~overnos passado
de responsabilidade para com o eleitor. Não pode- (Executl~o e Legislativo) que s,e deixaram ven~er pe-
mos admitir a manutenção de privilégios para uma 105 lobbles do transporte.. eVitando, e destruindo o
minoria encastelada na segurança do serviço públi- transporte de massa no RIO de Janeiro?
co. Precisamos impedir o fortalecimento exacerbado A taxa de crescimento brasileira foi abalada pe-
dos fundos de pensão com o nosso dinheiro, muitos los recentes acontecimentos na bolsa de Hong
deles envolvidos na ciranda especulativa das bolsas Kong. Balançou a economia, mas não arrefeceu a
de valores e negócios duvidosos. É impossível ser nossa crença de que chegaremos ao século XXI
competitivo num mundo globalizado, com o setor in- como Nação expoente. Até que surja alguma alter-
dustrial manietado por uma legislação fiscal e traba- nativa mais atraente que o modelo de mercado, é
Ihista da primeira metade deste século, onde direitos com ele que iremos buscar o nosso desenvolvimen-
de trabalhadores humildes são utilizados demagogi- to. Por enquanto, horror econômico é o que está
camente para privilegiar uma pluralidade de funcio- acontecendo com Cuba, Albânia, e alguns poucos
nários na área do trabalho intelectual que nada tem que ainda resistem ao chamado do mundo atual.
a ver os humildes trabalhadores que usam sua força Era o que tinha a dizer.
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O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. sem precedentes que assola a saúde pública, pena-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, lizando impiedosamente a população brasileira.
Sras. e Srs. Deputados, a agricultura brasileira, na Em verdade, o Brasil, nos últimos dez anos,
opinião dos técnicos do setor e das entidades de tem investido pouquíssimo no setor Saúde, invaria-
classe, está praticamente estagnada. O Governo velmente menos de 2% do PIB, o que configura uma
apresenta uma estimativa para próxima safra de insignificância.
77,5 a 80,2 milhões de toneladas de grãos. A safra De fato, aplica-se, no País, menos de oitenta
passada foi de 78 milhões de toneladas, praticamen- dólares/ano por habitante em saúde, enquanto que
te repetindo, na previsão do Governo, a mesma sa- em outros países os investimentos são muito maio-
fra este ano. res. Basta mencionar que o Canadá, por exemplo,

Se confirmadas as estimativas, o Brasil terá de consagra a importância de dois mil e quinhentos dó-
importar aproximadamente 10 milhões de toneladas, lares/ano per capita, numa população que tem ex-
especialmente trigo, algodão e arroz. celente qualidade de vida e que, portanto, pouco fica

Apesar da previsão de um crescimento médio doente, ao contrário da nossa.
de 50% da produção de algodão, a estimativa de sa- O pior, entretanto, Sr. Presidente, é que, além
fra de 460 mil toneladas de algodão em pluma para das aplicações absolutamente insuficientes, as frau-
o ano que vem é, ainda, 50% inferior à produção des, no campo da saúde pública, fazem desaparecer
brasileira de 10 anos atrás, que chegou a 860 mil to- milhões de reais que deveriam ser aplicados no
neladas. O consumo interno, em 1997, está sendo atendimento médico-hospitalar à população.
estimado em 840 mil toneladas de algodão em plu- É que, Sr. Presidente, um sistema viciado favo-
ma e o Brasil terá, portanto, de importar mais 380 mil rece as fraudes, que atingem níveis assustadores no
toneladas para atender a demanda. Estado do Rio de Janeiro.

Ao visitar o interior de São Paulo, o que vemos É que o Ministério Público Federal descobriu,
é uma agricultura parada, com poucos investimen- nessa Unidade Federativa, que pacientes morrem
tos, dia a dia reduzindo seus negócios, achatando duas vezes, ou que ressuscitam e ainda saem vivos
sua renda. dos hospitais. Há alguns que, no mesmo dia em que

O jornal O Estado de S. Paulo publicou pes- têm uma parte do estômago ou esôfago extraída,
quisa do IBGE mostrando que, no meio rural, foram voltam para casa.
extintos em torno de 3 milhões de empregos, provo- São aberrações grotescas, que configuram
cando o maior êxodo de sua história. As periferias fraudes grosseiras, somando centenas de milhões
das cidades estão inchando, provocando o surgi- de reais, que deveriam ser empregados em favor
mento de favelas, já em grande quantidade, no inte- dos pacientes verdadeiros.
rior dos Estados do Sul do País. Trata-se, Sr. Presidente, de uma situação inad-

A falta de renda e os advogados de "porta de missível, que em nenhuma hipótese pode perdurar.
fazenda" estão provocando uma quantidade enorme Esperamos que o Governador aja com rigor, e
de reclamações trabalhistas, acirrando os ânimos no que os criminosos responsáveis pelas fraudes sejam
meio rural. levados às barras dos tribunais, sejam exemplar-

Sem segurança para investir, sem renda que mente punidos.
remunere seu capital e oprimido pelas Juntas Traba- Era o que tinha a dizer.
Ihistas, o pequeno empresário rural caminha para o O SR. JORGE TADEU MUDALEN (PPB _ SP.
abandono de suas atividades e para marginalidade Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente,
da sociedade. Sras. e Srs. Deputados, a deterioração da infra-es-

O Governo brasileiro não pode permitir que um trutura nas cidades cresce a olhos vistos. As cidades
país com extensões continentais, terras férteis, clima estão tomadas pela violência, pela falta de seguran-
propício para produzir e com vocação agrícola, fique ça, pela poluição, pelos congestionamentos. As vias
à deriva e passe de maior produtor para o maior im- públicas estão esburacadas e remendadas. As cal-
portador de produtos primários do mundo. çadas estão esburacadas e a população é obrigada

Era o que tinha a dizer. a desviar-se de buracos e fezes caninas. Os con-
O SR. CANDINHO MAnOS (PSDB - RJ. Pro- gestionamentos fazem martírio da população. Marre-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e teiros e ambulantes ocupam as calçadas, emporca-
Srs. Deputados, ninguém ignora, neste País, a crise Iham-nas, prejudicando o comércio legalmente esta-
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belecido e tirando os espaços dos transeuntes. Men- que se busca emprego, escola, atendimento médico,
digos, menores de rua e desocupados dormem e fa- cultura e lazer e outras. Por isso, é necessário criar
zem necessidades nas ruas, debaixo de pontes e e aperfeiçoar soluções para os problemas provoca-
viadutos, causando péssima impressão a todos. As dos pelos conglomerados humanos. Os principais
ruas, com excesso de barracas, muitas chumbadas problemas urbanísticos das cidades têm solução.
no chão, e com a sujeira que as cercam, pois, mui- O t t S P 'd t S S
t b I - t d " d d - u ro assun o, r. resl en e, raso e rs.os am u antes, nao en o um mlmmo e e ucaçao, D t d
. d' d I' t Ih h-' d' d epu a os.Jogam to o tipO e. IXO e en u o no c ao, Impe In o O Tietê é o grande rio do Estado de São Paulo,
qu~ as pessoas, clr~ulem e fazendo:as correr pelo que atravessa praticamente todo o território, como
meio dos automovels em constante nsco de atrope- um dos poucos rios do Brasil que corre do litoral
lamentos. para o interior. É o rio de primeira grandeza e é a ri-

Nota-se alto grau de abandono em que se en- queza do Estado. O rio Tietê, sendo um rio de cabe-
contram as cidades, não só com respeito à violência, ceira na região metropolitana, inicia o seu curso em
mas quanto à sujeira que toma conta das ruas e pra- área de alta concentração de habitantes e pouco vo-
ças públicas e outros logradouros públicos. É angus- lume de água. A sua .de?~ividade é ':luito pequena
tiante e deprimente para o cidadão ser recebido pelo nesse trecho, o qu~ Significa, 9ue o no recebe uma
mau cheiro, indigentes, fezes e lixo por todo lado. O carga de esgoto muito alta, pr~xlmo ao I~I ond~ nas-
cidadão depara com todo tipo de sujeira desde cas- c: e tendo po~co volu~ ?e agua e baixa velocl?ade,

, " , " , nao tem capacidade de dilUir o esgoto. Colaboram Inten-
ca de frutas ate o chelr~ Insuportavel de unna, alem sarnente para a poluição dessa parte do rio Tietê os vá-
do que .~s calça~as estao tot~lmente esburacadas, o rios afluentes da Grande São Pau/o, com qualidade pés-
que f~clllta o ~cumulo de ~etntos, tornando-se desa- sima e ruim, os rios Tamanduateí, Pinheiros, Baquirivu-
gradavel e pengosa armadilha para os pedestres. Guaçu, Cotia, Juqueri. Essa parte do rio Tietê está to-

As cidades impermeabilizaram de tal forma o seu mada por toneladas de entulho, detritos, sujeira de toda
solo que os alagamentos e as enchentes são incontro- espécie, diversos materiais com embalagens plásticas,
láveis. As pessoas ficam ilhadas, impossibilitadas de restos de móveis, madeira, tambores de combustíveis,
se locomoverem e desesperadas, morrem em aciden- brinquedos, carrinhos de bebê, sacos d~ lixo caseiro,
tes ou arrastadas pelas águas, infelizmente. pneus de carr<? e de trator, g,arrafas ~e refnge~antes" po.

. . . " , tes de marganna, latas de oleo, sofas, colchoes, dlver-
C?utro desvano Imposto ~~ pessoas e ? ~od!zlo sos outros tipos de lixo e animais mortos, além da des-

de ~e~culos•. ~stadu~' e. munICipal, pa;~ dlm~nu~r ~ truição das margens do rio para plantação de maconha,
polUlçao e aliViar o transito. Ambos rodlZIOS sao IIml- descoberta pela fiscalização policial, recentemente no
tações necessárias, são paliativos. No entanto, tra- Jardim Pantanal, na Zona Leste da Capital. A água é 10-
zem sérios prejuízos financeiros, incalculáveis eco- dosa e pastosa, o Tietê não passa de um grande esgo-
nômica, física e mentalmente aos seus habitantes, to. Esta parte do rio Tietê já foi um rio de verdade, "cheio
além de transtornos vários sob todos os aspectos. de vida, história e poesia, ponto de partida de expediçõ-

As cidades mataram os seus rios e córregos com es, d~ monçõe~ de~bravadoras e de com~tições .d;
lançamentos de esgotos, detritos industriais, dejetos e n~taçao e re~ : ~oJ,e,:, desde o nascente ~te o MunlCl-
lixo. Nas cidades falta bem-estar porque não existem piO de Itu, o no !Iete e I~~~m do passado .

, . , " Mas, apos o Munlclplo de Conchas, onde co-
sufiCientemente arvores, parqu~s, praças, areas ver- meça a hidrovia Tietê-Paraná, o rio desce em dire-
des em g~ral. Falta ar para respirar, falta !erra para ab- ção a Barra Bonita, formando um dos maiores la-
sorver a ,agua das chuvas, falta vegetaçao para recu- gos do Estado. Quando o rio Tietê junta-se ao Rio
perar o sIstema nervoso das pessoas. Piracicaba, na confluência dos Municípios de Botu-

Nos países desenvolvidos, as cidades têm pla- catu, Santa Maria da Serra e Dois Córregos, ele
nejamento, preocupação ecológica, preservação da engrossa e alarga o reservatório com extensão de
fauna e flora arquitetônica artística e cultural. São alguns quilômetros de margem a margem. Este é
cidades com 'infra-estrutura', cidades bonitas, limpas o ponto onde s~ inicia um~ das mais belas áre~s
e agradáveis. No Brasil, as cidades deixam a dese- de ,Ia~er do BraSil, ~ma reglao de .~norme, potenCial
jar predomina o espírito destruidor como está acon- tun~tlco que. poder~~ ~e?eber hotels~ ~arlnas, pe~-

, • . quelros, praias artifiCiaiS, clubes nautlcos e colo-
tecendo c~m as florestas, com .o~ recu~so~ hldncos, nias de férias, No entanto, ali, o rio Tietê já recebe
c~m as palsage~s, com as especles animaiS e vege- uma carga cada vez maior de garrafas plásticas,
taIS, com as praias e outras. latas, embalagens não-biodegradáveis, restos de

Mas, queira ou não queira, pela atual evolução, a móveis, porcarias em geral e todo o lixo da Grande
preferência do cidadão é morar na cidade. É na cidade São Paulo, atingindo o lago de Barra Bonita é de
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doer, revoltante, entristecedor: praias fluviais engoli- Entretanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
das por toneladas de lixo. A água já está poluída e já dos, o repasse de verbas pelo Estado de São Paulo
fo.!:am dete~tados !e~íduos de mercúrio nos ~e,ixes. para;ós Municípios, que passaram a responsabilizar-
Nao podera, em hlpotes~ alguma, o reservatono ?a se pelo ensino fundamental, não se verificou na di-
barragem ,d~,Barra BOnita tornar-se um verdadeiro mensão necessária e nem na proporção exigida pela
aterro sanitano. , ,~ . Constituição Estadual, que determina a aplicação de

Para que o ~IO Tlete.c~ntlnue sendo fon~e de 30% das receitas líquidas em educação.
recursos, responsavel por Inumeros. empreendlme~- Infelizmente Sr. Presidente o Governador Má-
tohs e gMrande gelradOfrtde emPbregtods, Importante c~ml- rio Covas, por qu~m tenho grand~ admiração e apre-
n o o ercosu no u uro so re u o, e que para ISSO - . . - C .,
-' 'd' d . t' t d ,., t' ço, nao vem cumpnndo a determlnaçao da onstltul-

nao sejam preJu Ica os os Inves Imen os a iniCia 1- - E d I I - d - (' .. d ., I t - , , . çao sta ua, em re açao a e ucaçao, neg Igenclan-
va pnva a pnnclpa men e, sao necessanas proVI- , . 'd di'
d~' 't' t d f d ' T' t~ do o mais Importante segUimento e esenvo vlmen-enclas pOSI Ivas urgen es em e esa o no le e, t d d -
por ações imediatas do Governo Federal, do Gover- o e um po~o, a sua e ~caçao., , " , ,
no do Estado de São Paulo, da Prefeitura de São , Cu~pnr perce~tuals constitucionais e um cn,te-
Paulo, das Prefeituras Municipais da Grande São no que nao pode deixar de ser obs~rvado e segUido
Paulo, do Municípios localizados em toda a extensão por nenhum deten~or de ca~go eletlvo~ sob pena de
do rio, do nascente a foz, de órgãos não-governa- p~gar c~r? o seu ~~o cU,mpnment?, seja do ponto de
mentais, de setores organizados da sociedade e de vista polltlco-admlnlstratlvo ou e~eltoral. , ,
comunidades localizadas. Ao estabelecer comparaçoes entre as pohtlcas

S- , h 'd - educacionais entre os Estados da Federação, foram
ao as mln as consl eraçoes. apontadas pelos analistas do jornal Gazeta Mercan-

O SR. USHITARO KAMIA (PPB - SP. Pronun- til, como referência o Estado de Minas Gerais, que
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras, e obedecendo a determinação constitucional estadual
Srs. Deputados, o jornal Gazeta Mercantil publicou para a educação, melhorou consideravelmente as
na segunda-feira, dia 3 de novembro, uma interes- condições de ensino no segundo mais populoso Es-
sante matéria intitulada "Educação será teste de po- tado brasileiro, onde serão aplicados em 1998
pularidade para governos", em que faz uma série de 43,4% de sua receita à educação, significando R$2
comparações entre metas estabelecidas e cumpri- bilhões e 600 milhões nela aplicados. Os resultados
das, pelos Estados da Federação. desta política educacional já se fizeram notar em Mi-

O didático artigo, Sr. Presidente, vem compro- nas Gerais, onde a melhoria do ensino público propi-
var a importância da educação para o povo brasilei- ciou uma queda da repetência de 43% para 12%.
ro, sua utilização como tema para campanhas políti- No Estado de São Paulo, nos últimos três
cas, a implantação de programas de educação e seu anos, não foram cumpridas as determinações da
retorno político-eleitoral. Constituição Federal, que determina um mínimo de

Na análise publicada pelo jornal, gostaria de 25% das receitas correntes líquidas em educação e
salientar as que se referem ao Estado de São Paulo, nem as da Constituição Estadual, que exige 30% da
em que são comparadas as promessas de campa- receita. Ficando as aplicações em educação em São
nha com as metas alcançadas na área de educação Paulo em 24,3% da receita em 1.995, 23,1 % em
pelo Governador Mário Covas, que prometeu para 1996, 22,4% neste ano, estando previsto para o or-
os professores um piso de 5 salários e meio para 20 çamento de 1.998 uma reserva de 22% para a área
horas de trabalhos semanais, a melhoria da evasão de educação.
escolar e repetência nas escolas. Do prometido, se- Espero, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
gundo o jornal, o piso salarial favoreceu apenas aos dos, que o Governador do mais industrializado, po-
professores com carga horária de 40 horas sema- puloso e desenvolvido estado da Federação, que é o
nais e a partir deste mês, sendo que a melhoria da Estado de São Paulo, faça, reflexão sobre sua políti-
evasão escolar e repetência só se verificaram no 10 ca de educação, e destine os recursos constitucio-
grau. nalmente exigidos para esta importante área do de-

A meta mais cumprida pelos Governadores foi senvolvimento humano e social.
a da municipalização do ensino devido ao acesso ao Era o que tinha a dizer.
fundo de desenvolvimento do magistério. que está O SR. ROBERTO PESSOA (PFL - CE. Pro-
relacionado quantitativamente à municipalização da nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
rede de ensino dos Estados. e Srs. Deputados, tenho usado esta tribuna nas
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mais diversas ocasiões para repercutir pleitos e rei- milson Lima Junior, seu primogênito. Longe de ser
vindicações do meu Estado, para registrar eventos uma dinastia, é uma demonstração do envolvimento
relativos ao Ceará e também para compartilhar com e dedicação da família com a atividade.
os companheiros momentos de alegrias e satisfaçõ- A ausência de Dr. Edmílson entre nós jamais
es. Infelizmente, o motivo que me traz hoje é de mui- será preenchida. A saudade nos acompanhará sem-
ta tristeza e pesar. Mas, embora com o coração pre. Mas ficarão eternamente seus ensinamentos,
apertado, não poderia deixar de vir aqui registrar o seu exemplo de vida e a nossa gratidão.
falecimento do Dr. Antônio Edmilson Lima, ocorrido O SR. ÁTILA LINS (PFL - AM. Pronuncia o se-
em Fortaleza, no último dia onze. Quero neste mo- guinte discurso.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Depu-
mento, nesta Casa, manifestar um preito de sauda- tados, no momento em que as medidas adotadas
de, e creio que o estarei fazendo por todos que pran- pelo Executivo para defender nossa moeda e a esta-
teiam a memória de Edmilson. bilidade econômica dos ataques especulativos en-

Como os companheiros têm conhecimento, tram em discussão no Congresso Nacional, é indis-
sou avicultor e nesta atividade minha maior fonte de pensável uma análise serena e objetiva sobre o ver-
inspiração foi o Edmilson, o pioneiro da avicultura dadeiro alcance de algumas decisões tomadas pela
em meu Estado. Juntamente com sua esposa, D. equipe econômica do Governo.
Hosana Matos Limão, fundou, na década de 50, a Refiro-me, Sr. Presidente, à medida que redu-
Granja Regina, que hoje está sendo dirigida também ziu pela metade os incentivos fiscais assegurados
já por sua terceira geração. Entusiasta no seu ramo, pela Constituição Federal às empresas instaladas na
não se limitou a criar uma empresa; sinalizou para a Zona Franca de Manaus Medida Provisória
prosperidade do negócio, difundindo suas idéias n° 1.602, de 1997 , que, além de ferir frontal-
com os amigos, transferindo informações e tecnolo- mente o art. 40 do Ato das Disposições Tran-
gia. sitórias da Carta Magna, representa, na prática, o

Sua disposição, sua crença na atividade conta- engessamento da Zona Franca de Manaus, com to-
giou companheiros como José Barreto Parente, Val- das as conseqüências maléficas daí decorrentes.
dir Farias Peixoto, Wilson Carvalho, Geraldo Majela Em defesa do corte dos incentivos fiscais, as
de Resende, Valdir Alves, Egberto Araújo, Jório AI- autoridades econômicas argumentam com a neces-
mir da Escócia, Romeu Aldigueri, Maria Holandir sidade de criar mecanismos que garantam um au-
Freitas, Rui Atayde, Aldenor Rabelo Maia, Artur Ca- mento da arrecadação para fazer frente aos compro-
valcante, Cicinato Furtado Leite, Wilson Morais, Co- missos de rolagem da dívida interna, agravados pela
ronel Bessa, Dico Carneiro entre outros que se so'= quase duplicação, pelo Banco Central, da taxa bási-
maram à luta e, apesar de ser o Ceará um Estado ca de juros.
com pequena vocação, uma vez que carece de ma- é indiscutível que a equipe econômica agiu
téria-prima e precisa importar todo o insumo, a avi- acertadamente quando aumentou a taxa básica dos
cultura desenvolveu-se rapidamente e é uma das juros. Era preciso estancar a saída de capitais inter-
mais fortes e pungentes do País. Seguramente, nacionais do sistema financeiro sob pena de subme-
deve-se ao Dr. Edmilson essa performance. ter o Brasil aos apetites da especulação intemacio-

Formado em Ciências Econômicas pela Uni- nal. O pacote fiscal baixado na seqüência da crise fi-
versidade Federal do Ceará, Dr. Edmilson era um nanceira internacional deflagrada no Sudeste Asiáti-
homem simples, e, sobretudo, uma liderança natural. co é um remédio amargo mas indispensável para a
Seu pioneirismo não se reduz ao criatório. Foi o pri- defesa do real e da estabilidade econômica.
meiro a abrir lojas especializadas em defensivos, in- Mas o que não pode acontecer, Sr. Presidente,
sumos, equipamentos veterinários, como também da é despir-se um santo para vestir o outro. No caso da
venda diretamente ao consumidor de aves e ovos. Zona Franca de Manaus a situação é ainda mais
Foi pioneiro no Nordeste na criação de pinto-de-um- confrangedora, uma vez que o corte dos incentivos
dia, que é a fonte da avicultura. Sua natureza gregá- fiscais para os novos projetos empresariais servirá,
ria o levou aos caminhos do associativismo e foi -O tão-somente, de desestímulo à instalação- de novas
fundador e primeiro Presidente da Associação Cea- indústrias na Zona Franca de Manaus, engessando
rense de Avicultura, a entidade que congrega todos a economia da região.
os empresários do setor. Transmitiu essa vocação à Do ponto de vista do aumento da arrecadação,
família, e a ACEAV, que hoje é dirigida por seu filho as restrições impostas à Zona Franca de Manaus te-
Carlos Matos Lima, também já foi presidida por Ed- rão efeito zero, Sr. Presidente, porque não se pode



a} Tal artigo inviabiliza a indústria bra
sileira de componentes, pois dificulta a pro
dução na Zona Franca de Manaus e, na
contrapartida lógica, favorece a importação
de componentes do exterior;

b} Tal artigo, sem dúvida, contribui
para aumentar o déficit em nossa balança
comercial, porque obstaculiza atividade que
diminui as importações, passando a incenti
vá-Ias inexplicavelmente;

c} A indústria de bens finais pode im
portar todos os componentes e vendê-los
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cobrar impostos de empresas que não foram instala- tos que ousassem, tal quadro, pedir espaço no distri-
das. Mais grave ainda, Sr. Presidente, é o engessa- to industrial de Manaus.
mento do desenvolvimento das indústrias já instala- São retrógradas, porque criam cartórios (os
das, uma vez que qualquer projeto de ampliação empreendimentos já implantados ou com implanta-
será gravado pelo corte de 50% nos percentuais dos ção já autorizada ou pedida) com direito a reserva
incentivos fiscais. de mercado que desmente os tempos de abertura

O resultado desse processo de paralisação dos aprofundados pela clarividência do Governo Fernan-
investimentos na Zona Franca de Manaus é facil- do Henrique. E são nocivas porque ensejam a ·ven-
mente previsível: estagnação, recessão e desempre- dali de projetos (os já aprovados pela Suframa ou
go em uma região do País que depende fundamen- nela protocolizados) a quem se pretenda estabelecer
talmente dos empreendimentos atraídos pelo meca- na Zona Franca de Manaus.
nismo dos incentivos fiscais. Já lembrei desta tribuna, Sr. Presidente, in-

Cortar os incentivos fiscais na Zona Franca de clusive, que a própria retração econômica imposta
Manaus, longe de promover um substancial aumento pelo pacote de ajuste fiscal notadamente sobre o
na arrecadação, servirá apenas para atender inte- Centro-Sul, que é o principal comprador dos bens
resses inconfessáveis que pretendem ver a Zona produzidos em Manaus haveria de impor momentâ-
Franca de Manaus transformada em um feudo into- nea redução das importações de insumos do exterior.
cável. Esse perigo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- Já sugeri, Sras. e Srs. Deputados, que na hipó-
putados tem que ser evitado. E esta Casa tem o de- tese de se precisar impor sacrifício extra à Amazônia
ver de aprimorar as medidas tomadas na defesa da Ocidental, mais apropriado e muito amargo seria
estabilidade de nossa moeda. A economia do Esta- temporário e rígido contingenciamento de cotas de
do do Amazonas não pode ser condenada à estag- importação sob a administração da Suframa. A van-
nação em conseqüência de uma medida que não tagem dessa proposta, embora seja ela dura e amar-
produzirá qualquer aumento na arrecadação federal. ga, estaria em se contingenciar o modelo para en-

Era o que tinha a dizer. frentar a borrasca, sem congelá-lo ou deformá-lo
econômica e juridicamente.

O SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM. Pro-. , ..
nuncia o seguinte discurso.) _Sr. Presidente, Sras. e . HOJe, no entanto, trag? a a~ahse dos meus
Srs D tad .. t I - . d Ilustres pares algumas conslderaçoes novas a res-. epu os, InSIS o em so uçao negocia a para . .,.
a pendência em torno da Zona Franca de Manaus. peito da Indus~n~ de componentes e o futuro que a
.. . aguarda, na hlpotese de se manter o proposto na

InSisto, enfaticamente, na necessidade do pacote de h d d'd . ,. d' t' f' .
ajuste fiscal apresentado à Nação pelo Governo Fer- c ama a me I a provlsona os Incen IVOS IscalS.
nando Henrique, bem como na importância e urgên- Tomemos,. ~or exemplo, o art. 52 d~ssa MP,
cia de, no Congresso, aprovarmos as reformas ad- que passa a eXigir o ,Ir:npost? de Importaça~ (11) so-
ministrativa previdenciária e tributária. bre o valor das matenas-pnmas, produtos Interme-

_ ' , . _ . diários e materiais de embalagem importados, adqui-
Nao h? contradl?a? e~tre uma cOisa e o~tra, ridos de empresa incentivada, com projeto aprovado

por~ue o ajuste provlsono Inde~ende d: n:'edldas pelo Conselho de Administração da Suframa, empre-
equivocadas propostas pela equipe economlca, em gados no processo produtivo industrial e concluamos
relação à economia da Amazônia Ocidental, e ele que'
próprio, o ajuste em si mesmo e mais as reformas .
pendentes de votação representam sagrado com-
promisso de quem tem realismo econômico, cora-
gem cívica e sensibilidade social sincera.

As medidas para a Zona Franca, então, Sras. e
Srs. Deputados, são deficientes, prejudiciais e inó
cuas. São inconstitucionais tenho repetido este ar
gumento de modo enfadonho até porque ferem o
art. 150, inciso 11, da Constituição brasileira, tratando
iguais desigualmente, garantindo a uns (os em
preendimentos consolidados ou já aprovados ou,
pelo menos protocolizados, na SUFRAMA) os incen
tivos que nega a outros, ou seja, os empreendimen-



1. O homossexualismo é um tema que suscita
polêmicas sob os mais variados aspectos. Sob o
ponto de vista religioso, por exemplo, questiona-se
se tal orientação sexual é ou não pecado, enquanto
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para a indústria de bens finais estabelecida pectiva de descentralização do desenvolvimento por
na Zona Franca, que os utilizará sem paga- toda a Amazônia Ocidental, porque se perde a idéia
mento de 11 ou IPI. do sistêmico e se compromete parte da luta por

Ora, a valer o art. 52 da medida pro- competitividade.
visória, a indústria de componentes esta- É preciso reestudar a medida provisória, Sr.
belecida na Zona Franca passará a pagar Presidente, na parte atinente à Zona Franca de Ma-
11 sobre a parte importada, à alíquota de naus, para não se desperdiçar esforço em favor do
16%. inócuo e mesmo do nocivo.

Levando-se em conta que 75% do pre- Quero ajuste fiscal, austeridade e êxito do pla-
ço de venda de um componente sejam de no de estabilização econômica. Por isso, apóio as
matérias-primas importadas, temo que esse medidas de ajuste fiscal e luto, desesperadamente,
componente pagaria 12% a título de 11. pela aprovação das reformas estruturais todas, a co-

Em outro exercício, se considerarmos meçar pela da administração, pela da previdência e
que 50% do preço de venda de um compo- pela tributária.
nente se compunham de matérias-primas Corrigir o que está errado não é atacar o
importadas, temos, então, que esse compo- ajuste; bem ao contrário, é facilitar-lhe os cami-
nente pagaria, a título de 11, 8%; nhos, é legitimá-lo, é pô-lo, integralmente a serviço

d) O dado realista é que uma indústria do País.
de componentes estabelecida em Manaus, Era o que tinha a dizer.
para ser comp.etitiva interna~jonalme~t~, po- O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
dendo competir com uma allquota media de Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
11 ~e 1,92~ (~orrespondendo a ~2% de Sras. e Srs. Deputados, gostaria de fazer um regis-
16Yo), precisara enc?nt~ar seus Insumos tro nesta casa do artigo "Parceria Civil Registrada
ond~ ~uer, ~o mun?o .lntelro, que encontre o entre Pessoas do Masmo Sexo", publicado na Re-
negocIo maIs economlco. vista Jurídica dos Formandos em Direito da

A conclusão inevitável, pois, é que a sobrevi- UFBA, de autoria da formanda Fabiana Pacheco
vência do parque industrial de insumos e compo- de Araújo, estudante da Faculdade de Direito da
nentes deste País depende, essencialmente, de Universidade Federal da Bahia, em que oferece uma
insumos importados por ela. Se não for assim, se visão apropriada e valiosas considerações sobre o
a importação se der diretamente pelo comércio, Projeto de Lei Nº 1.151, de 1995, da Deputada Mar-
por exemplo, em face de suas vantagens fiscais, ta Suplicy, e sobre o substitutivo que tive a honra de
que são antagônicas à desvantagem que o art. 52 elaborar, como Relator na Comissão Especial que
da MP causa à indústria de componentes, esta fe- deu parecer sobre a matéria.
chará as portas, será desmantelada, causando de- Quero recomendar aos meus pares que se in-
semprego, prejudicando que investiu e desfazendo o teressam pelo assunto a leitura do artigo e, para tan-
belo projeto de se consolidar um pólo de componen- to, solicito a V. Exa., Sr. Presidente, que dê como
tes ao derredor do distrito industrial de Manaus. lido o texto do artigo em anexo, para a sua devida

São Paulo perde com isso também pois parte transcrição nos Anais da Casa.
das indústrias lá se localiza. ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-

o Amazonas perde mais ainda, porque, entre DOR:
outros pontos negativos, dificultar-se-á passo rele-
vante na direção de uma indústria mais competiti- PARCERIA CIVIL REGISTRADA
va, compacta e sistêmica situada em suas fronteiras. ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO

Na verdade, há anos que vem sendo des- Breves considerações sobre
mantelada a indústria brasileira de componentes. o Projeto de Lei nº 1.151/95,
O foco de resistência, concentrado, sobretudo, no de autoria da deputada federal Marta Suplicy
Amazonas, sucumbiria certamente, ao ímpeto do

Fabiana Pacheco de Araújo·art. 52.
Não lucra o Brasil, que vê desmoronar-se patri

mônio seu, não é bom para a balança comercial, que
o pacote de ajuste fiscal visa equilibrar. Não é bom
para o distrito industrial de Manaus nem para a pers-
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que, sob o ponto de vista científico, especula-se se é mento ou à união estável, o relator Roberto Jeffer-
ou não doença, e, em sendo doença, se é ou não son optou, em seu Substitutivo, pela denominação
anomalia congênita "parceria ci~i1 registrada", no que foi aplaudido pela

Sob o prisma jurídico, contudo, o homossexua- deputada Marta Suplicy.
Iisrno não se presta a suscitar qualquer controvérsia, 3.1. A parceria civil registrada constitui-se me-
devendo ser encarado tão-somente como um fato da diante registro em livro próprio, no Cartório de Regis-
vida que, como tantos outros, clama por regulamen- tro Civil de Pessoas Naturais, devendo os interessa-
tação, ou, nos exatos termos da Justificativa do Pro- dos comparecer perante os Oficiais de Registro Civil
jeto de Lei nº 1.151/95, que se propõe a disciplinar a apresentando declaração de serem solteiros, viúvos
matéria, "a ninguém é dado ignorar que a heterosse- ou divorciados. prova de sua capacidade civil abso-
xualidade não é a única forma de expressão da se- luta e instrumento público do contrato de parceria ci-
xualidade da pessoa humana ... O projeto de lei que vil, que deve ser lavrado em Ofício de Notas.
disciplina a união civil entre pessoas de mesmo sexo 3.2. O contrato de parceria civil pode ser Iivre-
vem regulamentar, através do direito, uma situação mente pactuado pelos futuros parceiros, inclusive no
que há muito, já existe de fato. E, o que de fato exis- que tange a sua aplicação retroativa, caso tenha ha-
te, de direito não pode ser negado" (grifos aditados). vido concorrência para formação de patrimônio co-

2. O Projeto de Lei nº 1.151/95, de autoria da mum, impondo-se, como única vedação, o estabele-
deputada federal Marta Suplicy, veio justamente cimento de cláusulas sobre adoção, tutela ou guarda
preencher a lacuna existente no ordenamento jurídi- de crianças ou de adolescentes em conjunto, mes-
co brasileiro em face deste fato da vida, que revela a mo que sejam filhos de um dos parceiros.
existência de relações afetivas homossexuais. Tal vedação foi introduzida pelo Substitutivo, e

Baseado principalmente no art. 32 da Constitui- constitui o principal ponto de insatisfação da deputa-
ção Federal, que estabelece como objetivos funda- da Marta Suplicy quanto às alterações efetuadas no
mentais da República Federativa do Brasil, entre ou- Projeto de Lei. Segundo ela, trata-se de ofensa ao
tros, a construção de uma sociedade livre, justa e direito individual de adotar, de que é titular toda pes-
solidária, e a promoção do bem de todos, sem pre- soa, desde que preencha os requisitos legais.
conceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quais- Observe-se, contudo, que a vedação diz res-
quer outras formas de discriminação, o Projeto de . peito tão-somente à adoção, tutela ou guarda de
Lei soube atingir os seus objetivos com muita habili- crianças ou de adolescentes em conjunto, ou seja, a
dade, ou, garantiu às relações afetivas homosse- vedação inserida pelo Substitutivo não impede que
xuais a proteção do Estado e do Direito, sem as cada um dos parceiros exerça individualmente seu
equiparar, todavia, ao casamento ou à união estável. direito de adotar, em razão do que deve ser entendi-

Com efeito, a preocupação em não confundir da muito mais como uma tentativa de distanciar o
os três institutos é notória ao longo do texto do Pro- casamento, a união estável e a parceria civil regis-
jeto de Lei, especialmente depois das alterações in- trada, do que como uma ofensa ao direito de adotar
troduzidas pelo Substitutivo do deputado Roberto dos parceiros, que, como já demonstrado, permane-
Jefferson, que foi seu relator na Comissão Especial ce intacto no seu plano individual, data máxima venia
da Câmara dos Deputados, preocupação esta que, o entendimento da deputada.
diga-se de passagem, é absolutamente louvável, 3.3. O registro do instrumento público do con-
porquanto a sociedade brasileira não está preparada trato de parceria, o qual, ressalte-se, não pode ser
para tal equiparação, que, se tentada, certamente di- firmado simultaneamente com mais de uma pessoa,
ficultaria ainda mais a aprovação do Projeto. sob pena de ser considerado nulo de pleno direito,
(*) Acadêmica do 52 ano do Curso de Direito da UFBA. Estagiária não altera o estado civil dos parceiros, que permane-
do escritório de advocacia Novais & Figueirôa, Advogados Asso- cem solteiros, viúvos ou divorciados, não podendo
ciados, Estagiária do Serviço de Assistência Judiciária da Facul- eles, todavia, casar durante a vigência do pacto, o
dade de Direito da UFBA (SAJU). que, além de também tomá-lo nulo de pleno direito,

3. O cuidado em delinear com precisão o insti- ainda configuraria o crime de falsidade ideológica,
tuto correspondente às relações afetivas homosse- previsto no art. 299 do Código Penal.
xuais pode ser notado já na sua denominação. Re- Neste particular, duas alterações introduzidas
ceoso de que a expressão "união civil", utilizada no pelo Substitutivo denunciam, mais uma vez, a inten-
Projeto de Lei, pudesse passar a idéia equivocada ção de extremar a parceria civil registrada da união
de que o instituto pretendia equiparar-se ao casa- estável e, principalmente, do casamento.
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A primeira delas diz respeito ao livro do Cartó- contrato de parceria civil regi~trada, ao usufruto da
rio de Registro Civil de Pessoas Naturais em que quarta parte dos bens do de cujus, se houver filhos
deve se proceder ao assentamento do instrumento deste; 11 - o parceiro sobrevivente tera direito, en-
público do contrato de parceria civil. De acordo com quanto não contratar nova parceria civil registnidá,
o Projeto de Lei, tal registro dar-se-ia no livro "B Au- ao usufruto da metade dos bens do de cujus, se
xiliar", que é aquele já utilizado para o assentamento não houver filhos, embora sobrevivam ascendentes;
de casamentos religiosos com efeitos civis, no que 111 - na falta de descendentes e ascendentes, o par-
foi alterado pelo Substitutivo, que determinou a cria- ceiro sobrevivente terá direito à totalidade da heran-
ção de um livro novo, especialmente destinado ao ça; I~ - se os bens deixados pelo autor da herança
registro de tais contratos. resultar de atividade em que haja a colaboração do

A segunda alteração é relativa ao crime em parceiro, terá o sobrevivente direito à metade dos
que incidiria qualquer dos parceiros que casasse du- bens" (art. 13).
rante a vigência do contrato de parceria civil registra- 3.5. Mantendo a disposição do Projeto de Lei
da: o Projeto de Lei criou um tipo penal novo para que determina que "o bem imóvel próprio e comum
punir tal conduta, tendo o Substitutivo optado por en- dos contratantes de parceria civil registrada entre
quadrá-Ia como crime de falsidade ideológica, prova- pessoas do mesmo sexo é impenhorável, nos ter-
velmente para evitar quaisquer comparações entre o mos e condições regulados pela Lei nº 8.009, de 29
novo tipo penal proposto pelo Projeto e o crime de de março de 1990", o Substitutivo vai mais além e
bigamia. reconhece aos parceiros o direito de composição de

3.4. Na verdade, sem prejudicar o conteúdo do rendas para aquisição da casa própria.
Projeto de Lei, o Substitutivo procedeu a uma séria Demais disso, inova o Substitutivo, ainda, ao
de pequenas alterações na sua forma, de tal modo a garantir aos parceiros todos os direitos relativos a
evitar ao máximo o cotejo entre a parceria civil regis- planos de saúde e seguro de grupo, e ao admitir
trada e o casamento ou a união estável. suas inscrições como dependentes para efeitos de

Assim foi que, mantendo a norma do Projeto legislação tributária, o que lhes permite, por exem-
que determinava a alteração do art. 113 da Lei nº pio, declarar Imposto de Renda em conjunto.
6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro), para incluir a ma- 4. Já no que tange à extinção da parceria civil
nutenção de contrato de parceria civil registrada com registrada, o Substitutivo manteve quase que inte-
pessoa de nacionalidade brasileira entre as causas gralmente o Projeto de Lei.
que autorizam a redução do prazo de residência exi- Realmente, ele admitiu o seu desfazimento nas
gido para a concessão da naturalização, o Substituti- mesmas hipóteses do Projeto, quais sejam: a) a
vo o fez por meio da criação de um novo inciso para morte de um dos parceiros; b) mediante decretação
tal artigo, enquanto o Projeto introduzia tal hipótese judicial a pedido de qualquer deles, seja demons-
no inciso primeiro do art. 113, que trata dos casos trando a infraçãd do contrato de parceria, seja ale-
em que o naturalizando tem filhos ou cônjuge gando o simples desinteresse em sua continuidade;
brasileiros. e c) de forma consensual, homologada pelo juiz.

Por outro lado, garantindo aos parceiros, em A única alteração reside em que o Substitutivo
seu próprio texto, os benefícios do Regime Geral da aboliu a exigência consignada no Projeto relativa a
Previdência Social, na condição de dependente um um prazo mínimo de dois anos de vigência para que
do outro, se qualquer deles for segurado, o Substitu- o contrato de parceria pudesse ser extinto de forma
tivo alterou a forma adotada pelo Projeto, que era a consensual ou mediante decretação judicial fundada
de modificar a Lei nº 8.213/91, equiparando o parcei- no pedido de qualquer dos parceiros desinteressado
ro ao companheiro para fins previdenciários. na continuidade do pacto, o que provavelmente é

O mesmo se deu com os direitos sucessórios mais um resultado da tentativa de evitar comparaçõ-
dos parceiros, que, nos termos do Projeto, seriam es entre a parceria civil registrada, a união estável e,
regulados pela Lei nº 8.971/94, que trata das uniões principalmente, o casamento, já que o divórcio con-
estáveis. O Substitutivo, neste particular, também sensual direto exige a separação de fato dos cônju-
criou legislação específica, evitando a remissão a ges justamente pelo período mínimo de dois anos.
outros diplomas legais. 5. O Substitutivo do deputado Roberto Jefter-

Os direitos sucessórios dos parceiros são os son ao Projeto de Lei nº 1.151/95, de autoria da de-
seguintes, segundo o Substitutivo: "1- o parceiro 80- putada Marta Suplicy, foi aprovado, em 10 de de-
brevivente terá direito, desde que não firme novo zembro de 1996, por onze votos a cinco, na Comis-



DISCURSO E RELAÇÃO A QUE SE
REFERE O ORADOR:

O conceito de academia remonta ao século 4
AC, quando Platão se reunia com seus discípulos no
Jardim de Academos, terreno consagrado a Minerva
e situado dois quilômetros a noroeste de Atenas. O
jardim era um centro de discussões filósoficas, com
água em abundância e repleto de árvores, por onde
caminhavam o filósofo e seus alunos. Sua intangibili
dade foi provada quando os espartanos pouparam
na da destruição ao fim da Guerra do Peloponeso.
Foi fechada por determinação de Justiniano, quase
um milênio depois.

No sentido moderno, Academia é um estabele
cimento de ensino superior ou, no entendimento
mais comum, uma sociedade de doutos e eruditos.
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são Especial da Câmara dos Deputados. Neste mo- sombra de dúvida, são realmente os cidadãos médi-
mento, aguarda sua votação pelo plenário daquela cos catarinenses mais abalizados para ocuparem
Casa Legislativa, de onde, se aprovado, seguirá essas (~Ievantes posições, principalmente por se
para o Senado. tratarem de personalidades que atuarão com a sa-

Aí, deverá passar, ainda, pelo crivo da Comis- piência da experiência adquirida ao longo da vida
são de Constituição e Justiça antes de ser levado a pessoal e pr.ofissional, como conselheiros no estudo
plenário, onde tem de, mais uma vez, ser aprovado. de questões de caráter médico, científico, e social,

Ultrapassando todas estas etapas sem sofrer além de cultivar e perpetuar a memória dos que nos
qualquer alteração, o Substitutivo depende apenas legaram um precioso patrimônio ético e cultural.
de sanção do Presidente da República para tornar- Destaco o Dr. Waldomiro Dantas, Presidente
se lei. Todavia, havendo qualquer modificação, de- da ACAMED, que conduziu as atividades com esme-
verá retomar à Câmara e ser novamente aprovado, ro e brilho, e o Dr. Murillo Capella, Primeiro Secretá-
antes de seguir para a sanção presidencial. rio, que, com especial paixão, se dedicou integral-

5.1. De qualquer forma, com a promulgação mente à preparação da solenidade, que transcorreu,
desta Lei, o Brasil poderá ser o primeiro país da por isso mesmo, com imenso brilho.
América a reconhecer as relações afetivas entre Como se não bastasse meu deleite com o es-
pessoas do mesmo sexo. Tal reconhecimento já mero da atividade, especial emoção me invadiu por
existe em alguns países da Europa, tais como a No- ver, como titular da cadeira de número 30 da ACA-
ruega e a Suécia, tendo sido a Dinamarca a primeira MED, o Dr. José Aluísio Vieira.
a aprovar o contrato de união civil (1989). Recordei, emocionado, o nosso ambiente fami-

O Projeto de Lei nº 1.151/95, inclusive, além de liar, quando os meus pais transmitiam, com amor e
ter sido elaborado a partir de discussões com grupos dedicação, princípios de honradez e dignidade aos
de homossexuais de São Paulo, Rio de Janeiro e seus filhos, e que, graças a essa dedicação, luta e
Brasília, tomou como base a legislação destes paí- persistência de meu irmão em toda uma vida dedica-
ses. da ao próximo através de sua nobre profissão, como

5.2. Caminhando timidamente no sentido de fa- seus pares nesta instalação da ACAMED, com orgu-
zer valer o direito à orientação sexual enquanto ex- lho o vejo nesta destacada posição.
pressão da pessoa humana, muitos países têm ou- Pela importância para a Sociedade Catarinen-
torgado algumas prerrogativas aos homossexuais, se da existência da ACAMED, Sr. Presidente, solici-
tais como concessão de asilo político por motivo de to de V. Ex.ª considerar como parte integrante deste
orientação sexual e concessão de direito à nacionali- meu pronunciamento o discurso do Dr. Waldomiro
dade por motivo de relação afetiva homossexual, ha- Dantas naquela solenidade, bem como a relação
vendo até mesmo alguns países em que, apesar de completa dos seus Membros Titulares, Patronos e
não ser reconhecida nacionalmente, a parceria civil Eméritos.
entre pessoas do mesmo sexos é admitida regional- Era o que eu tinha a dizer.
mente por Estados, Províncias ou Municípios, tal
como se dá na Bélgica, Canadá, Espanha, Estados
Unidos, Holanda e França.

É um começo.
O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC.

Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, é com imensa alegria que
venho registrar nos Anais desta Casa que a Acade
mia Catarinense de Medicina, com a especial cola
boração das Academias de Medicina Mineira, Flumi
nense e Paranaense, realizou em Florianópolis, no
dia 15 de novembro próximo passado, cerimônia de
posse dos seus membros titulares e patronos.

Estando presente àquela solenidade, pude
constatar o minucioso e cuidadoso trabalho realiza
do para criação de seu estatuto e de escolha dos
seus respectivos membros, os quais, sem a menor
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Às Academias de Medicina cabe, como objetivo prin- Após algumas reuniões preliminares decidimos
cipal, contribuir para o desenvolvimento e o progres- ampliar o grupo. Juntaram-se a nós, então, Danilo
so da medicina, da cultura e das ciências em geral. Freire Duarte, Ernesto Francisco Damerau e Geraldo
Elas devem colaborar com os poderes públicos no Niccodemos Righi Vieira, e a 23 de fevereiro do ano
estudo de questões de caráter médico-social e man- passado, com a presença do Presidente da Associa-
ter intercâmbio científico, cultural e social com enti- ção Catarinense de Medicina, Dr. Almir Adir Gentil, e
dades congêneres. É também função das Acade- nesta sede administrativa, foi fundada a mais nova
mias de Medicina cultivar a memória dos antepassa- Academia de Medicina Brasileira. Um esboço de Es-
dos, representados pelos Patronos, que nos legaram tatuto foi elaborado, com a ajuda e participação de
um precioso patrimônio ético e cultural. Uma das membros das Academias Mineira, Fluminense e Pa-
metas urgentes da nossa Academia é, pois, fundar o ranaense de medicina, e aprovado na reunião da
Museu do Médico, com o apoio do Departamento Diretoria provisória, em julho deste ano.
Científico da Associação Catarinense de Medicina, A escolha dos Membros Titulares para compor
para isso esperamos a colaboração dos colegas no o seu quadro foi muito difícil, em virtude da existên-
sentido de doarem documentos e objetos, necessá- cia de muitos colegas que preenchiam as condições
rios à construção do Museu. consideradas indispensáveis. Um dos critérios utili-

A primeira academia portuguesa de caráter ofi- zados foi homenagear os fundadores de especialida-
cial, a Academia Real de História, foi fundada por des médicas no Estado. Estabeleceu-se em 50 anos
decreto de D. João V, em 8 de dezembro de 1720. a idade limite mínima, pois, conforme William Osler
As Academias de Medicina no Brasil foram criadas "o homem é moralmente são aos trinta anos, mental-
no início do século passado, primeiro no Rio de Ja- mente rico aos quarenta, e sábio espiritualmente aos
neiro, em 1813, e em seguida em Salvador, Bahia, cinqüenta". Optamos por eleger quarenta ilustres co-
em 1815. Elas foram as precursoras das duas pri- legas, catarinenses de nascimento ou por opção, e
meiras Escolas Médicas do Brasil. Em 1829 nascia a aqui residentes. Entre esses, os 10 primeiros, com
Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, notório desempenho científico e profissional, e de re-
logo transformada em Academia Imperial de medici:' conhecido comportamento ético, com idade superior
na e mais tarde na Academia N~cional de Medicina. a oitenta anos, foram escolhidos como patronos das
A Academia Brasileira de Letras, foi inaugurada no próprias cadeiras. Outros 11 colegas, que ultrapas-
Rio de Janeiro a 20 de julho de 1897, e compunha- savam a idade de 70 anos, foram convidados na ca-
se de quarenta membros "efetivos e perpétuos". O tegoria de Membros Eméritos.
título de acadêmico era "irrenunciável" e aos mem- Alguns agradecimentos precisam ser feitos, e
bros efet~vos "abona,va-se uma quota ~ensal d~ r:p- esse parece o momento adequado. À UNIMED, à
resentaçao e uma cedula de presença as sessoes . UNICRED, à Faversani Administradora e Corretora

A Academia Catarinense de Medicina nasceu de Seguros e ao Laboratório Médico Santa Luzia,
por inspiração de duas ilustres personalidades médi- pelo apoio pecuniário para a realização deste even-
cas nacionais: Waldenir de Bragança e Antônio Mo- to. À Associação Catarinense de Medicina, por seus
niz de Aragão. A idéia foi compartilhada, desde o iní- presidentes Drs. Almir Adir Gentil e Remacio Fischer
cio, por mim e por Murilo Ronald Capella, com a Júnior, anterior e atual, pela acolhida e importante
cumplicidade do Professor Carlos Humberto Peder- auxílio nos nossos primeiros passos. E à Srta. Eliza-
neiras Corrêa, da Academia Catarinense de Letras. beth, Secretária da ACM, pela eficiente atuação nos
Muitas informações e assessoria técnicas foram obti- trabalhos de secretaria. Um particular e especial
das da experiência acadêmica de Carlos Humberto, agradecimento é dirigido ao Secretário, Acadêmico
que forneceu sugestões para Patronos, um esboço Murilo Ronald Capella, pelo carinho e entusiasmo
biográfico de algumas ilustres personalidades da com que preparou esta solenidade.
medicina catarinense, e subsídios para a elaboração A primeira e mais relevante das funções de
dos Estatutos. uma sociedade médiéa é "constituir uma base para a

Estímulos e contribuições importantes vieram, solidariedade e harmonia, indispensáveis à dignida-
também, da Academia Mineira de Medicina, nas de e à eficiência da profissão". Médicos sempre fo-
pessoas dos Acadêmicos José de Laurenntys Me- ram, em toda parte, dados às letras, mas essa ca-
deiros e Francisco Alves dos Reis, e da Academia racterística não é necessária à condição de Acadê-
Paranaense de Medicina, por intermédio de Giocon- mico. Ser Acadêmico, nas palavras do saudoso Pro-
do Villanova Artigas. fessor Hilton Rocha, "não é ser escritor, nem ser
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poeta. Mas é ser médico, integrado na sua profissão, tou a Florianópolis mas em seguida retornou a São
havendo vivido os seus dramas, as suas incertezas, Paulo. Em Santa Catarina foi Professor Assistente e
as suas batalhas, a sua grandeza e as suas emoçõ- Livre Docente de Anatomia Patológica da UFSC,
es. É haver se integrado uma vida inteira com aque- presidiu a Associação Catarinense de Medicina de
les que sofrem, que pedem a nossa caridade, as 1967 a 1969 e foi Vice-Presidente do Conselho Re-
nossas luzes e o nosso apoio, porque crêem em gional de Medicina. Atualmente é Professor Titular
nós. É ter a consciência tranqüila no cumprimento de de Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina
nossos deveres e de nossa missão. É não haver re- da USP, Diretor do Instituto de Medicina Tropical de
gateado esforços em benefício dos que sofrem. É São Paulo e Chefe do Departamento de Anatomia
haver alegremente oferecido nosso repouso e nosso Patológica do Hospital das Clínicas da USP.
lazer a horas de vigília, de estudo e de preocupaçõ- Or. Octávio Bessa Júnior: natural de Laguna
es, ante os males que amofinam e o morbos que e graduado em Medicina pela Universidade Federal
atormenta. do Paraná, reside em Connecticut, EUA, desde os

Ser Acadêmico é também - porque não? - anos 50. Em 1962, retornando a Florianópolis, onde
nos situarmos na linha de frente, oferecendo não o pretendia fixar residência, participou do ensino de
ardor da juventude que se distancia, mas a expe- graduação da Faculdade de Medicina da UFSC, na
riência, o equilíbrio, a ponderação e a vivência dos Disciplina de Propedêutica Médica. Atualmente resi-
nossos problemas. Não é a posição estática de um de em Stamford. Estado de Connecticut, nos Esta-
medalhão na frente de um crachá. É aceitar a res- dos Unidos.
ponsabilidade de conselheiro e de assessor. É Professor Carlos Humberto Pederneiras
participar, sempre, das lutas e dos propósitos da Corrêa: natural de Florianópolis, filho e neto de Pa-
classe a que pertencemos e da qual jamais deser- tronos da Academia Catarinense de Medicina, é Pro-
taremos". fessor Titular de História, da UFSC, e Doutor em

Senhoras e Senhores, muito obrigado pela História pela USP. Foi Diretor do Museu de Arte de
atenção. Santa Catarina e Diretor do Departamento de Cultu-

Or. Luiz Carlos da Costa Gayotto: Graduado ra do Estado. É autor de numerosos livros sobre a
pela Faculdade de Medicina da Universidade de São História de Santa Catarina. É membro Titular da
Paulo. Fez Residência Médica no Hospital das Clíni- Academia Catarinense de Letras, dos Institutos His-
cas da USP. Em maio de 1959 transferiu-se para tóricos e Geográficos Brasileiro, e dos estados de
Florianópolis, onde residiu até 1972. De 1972 a 1974 Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Dentro de
fez pós-Graduação no Royal Free Hospital, da Uni- alguns dias será empossado na Presidência do Insti-
versidade de Londres, obtendo PhD em 1975. Vol· tuto Histórico e Geográfico de Santa Catarina.

ACADEMIA CATARINEN5E DE MEDICINA
Fundada em 23 de fevéreiro de 1996

Rodovia SC 401. número 3854 (Km 4), Saco Grande
88034-230, Florianópolis, SC. Telefone/Fax (048) 238.0035

"EMBROS TITULARES E
PATRONOS

Cadeira n.o Patrono Titular

1 Antônio Moniz de Aragão Antônio Moniz de Aragão
, 2 Antônio Modesto Primo Antônio Modesto Primo
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Cadeira n.o Patrono Titular I
3 Arthur Pereira e Oliveira Arthur Pereira e Oliveira I

4 IArvillO Gaenner Walter IArvino Gaenner Walter
5 Carlos Moritz Carlos Moritz I
6 Polvdoro Ernanio de São Thiago Polvdoro Ernani de São Thiago
7 Roldão Consoni Roldão Consoni
8 Walter Ferreira Walter Ferreira
9 Wíadvslawa W. Mussi \Vladvsl~\va \V. ~,1t:s:::

10 Zulmar Lins Neves Zulmar Lins Neves
11 Alfredo Daura Jorge Sérgio Luiz Francalacci
12 Antônio Santaella Mário Gentil Costa
13 Antômo Vicente Bulcão Vianna Antônio Vicente Bulcão Vianna
14 Armando Valério de Assis Alvaro José Oliveira
15 Armínio Tavares Robeno Buechele
16 Avnoo Robeno Oliveira Ernesto Francisco Damerau
17 Carlos José da Motta de Azevedo Corrêa Rodril!o d'Eça Neves
18 Célio Belisário Ramos João Nilson Zunino
19 Célio Gama Salles Murillo Ronald Capella
20 César Avila Newton Wiethorn Luz
21 Dialma MoelImann Antônio Silveira Sbissa
22 Eros Clóvis Merlin José Warmuth Teixeira
23 Fritz Müller Walmor erwin Belz
24 Holdemar de Oliveira Menezes Othmar Bauer
25 Homero de Miranda Gomes Felipe Felicio
26 João Carlos Baron Maurer Vanildo José Ozelame
27 Joaquim Madeira Neves Henrique Manoel Prisco Paraiso
28 Luiz Carlos Souza Luiz Carlos Espindola
29 Luiz Fernando da Fonseca Gvrão Waldomiro Dantas- 30 Maurilio Lopes Silva José Aluisio Vieira
31 Miguel Salles Cavalcanti Nelson Grisard
32 Murilo Pacheco da Motta Geraldo N. Righi Vieira
33 Newton Linhares D'Avila Ney Perrone Mund
34 Oswaldo Rodrigues Cabral Jorge José de Souza Filho
35 Otto Freusberg Edison ViIlela
36 Paulo Carneiro Eliziário Pereira Filho
37 Paulo de Tarso da Luz Fontes Bruno Rodolfo Schlemper Júnior
38 Paulo Maverlle Paulo Norbeno Discher de Sá
39 Wilson Paulo Mendonça Leo Mauro Xavier
40 Ylmar de Almeida Corrêa Danilo Freire Duane
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Alvaro Cerne de Carvalho

Aurélio Pinho Rótolo
Eduardo Vitoldo Ferencz

Fernando Arthur Springmann
Harald Karmann

lsaac Lobato Filho
João Harold Benelli

---fulio Doin Vieira
Orlando Borges Schrõeder

Otávio Celso Rauen
Walmor Zomer Garcia
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v - ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPU

TADOS:

Roraima

A/ceste Almeida - Bloco/PMDB; Elton Rohnelt
- PFL; Francisco Rodrigues - PTB; Luciano Castro
- PSDB; Luís Barbosa - PPB; Moisés Lipnik - PL;
Robério Araújo:"" PPB; Salomão Cruz - PSDB

Amapá

Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira 
Bloco/PDT; Murilo Pinheiro - PFL; Raquel Capiberi
be-PSB

Pará

Asdrúbal Bentes - Bloco/PMDB; Geraldo Pas
tana - Bloco/PT; Mário Martins - Bloco/PMDB

Amazonas

Cláudio Chaves - PFL

Rondônia

Moisés Bennesby - PSDB; Oscar Andrade 
PFL

Acre

Emílio Assmar - PPB; João Tota - PPB; Osmir
Lima - PFL; Regina Lino - Bloco/PMDB

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB; Costa Ferreira 
PFL; Haroldo Sabóia - Bloco/PT; Neiva Moreira 
Bloco/PDT

Ceará

Aécio de Borba - PPB; Edson Silva - PSDB;
Paulo Lustosa - Bloco/PMDB; Raimundo Gomes de
Matos - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB

Piauí

Heráclito Fortes - PFL

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - Bloco/PMDB; João Faustino 
PSDB

Paraíba

Efraim Morais - PFL; Ricardo Rique - Blo
co/PMDB

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Álvaro Ribeiro - PSB;
Nilson Gibson - PSB; Ricardo Heráclio - PSB; Sílvio
Pessoa - Bloco/PMDB .

Sergipe

Pedro Valadares - PSB

Bahia

Colbert Martins - PPS; Jaime Fernandes 
PFL; João Carlos Bacelar - PFL; José Lourenço 
PFL

Minas Gerais

Eliseu Resende - PFL; Fernando Diniz - Blo~

co/PMDB; Francisco Horta - PFL; Genésio Bemardi~

no - Bloco/PMDB; Herculano Anghinetti - PPB;
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL; Ibrahim Abi-Ackel
- PPB; Israel Pinheiro - PTB; Jaime Martins - PFL;
Joana Darc - Bloco/PT; João Fassarella - Bloco/PT;
João Magalhães - Bloco/PMDB; José Rezende 
PPB; José Santana de Vasconcellos - PFL; Lael Va
rella - PFL; Leopoldo Bessone - PTB; Márcio Rei
naldo Moreira - PPB; Marcos Lima - Bloco/PMDB;
Maria Elvira - Bloco/PMDB; Mário de Oliveira - PPB;
Mauro Lopes - Bloco/PMDB; Nárcio Rodrigues 
PSDB; Neif Jabur - Bloco/PMDB; Nilmário Miranda
- Bloco/PT; Octávio Elísio - PSDB; Odelmo Leão 
PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Heslander 
PTB; Philemon Rodrigues - PTB; Raul Belém - PFL;
Roberto Brant - PSDB; Romel Anízio - PPB; Ronal
do Perim - Bloco/PMDB; Sandra Straling - Blo
co/PT; Saraiva Felipe - Bloco/PMDB; Sérgio Miran
da - Bloco/PCdoB; Sérgio Naya - PPB; Silas Brasi
leiro - Bloco/PMDB; Sílvio Abreu - Bloco/PDT; Vitto
rio Medioli - PSDB; Wagner do Nascimento - PPB;
Zaire Rezende - Bloco/PMDB

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - Bloco/PMDB; Feu Rosa 
PSDB; João Coser - Bloco/PT; Luiz Buaiz - PL; Luiz
Durão - PFL; Marcus Vicente - PSDB; Nilton Baiano
- PPB; Rita Camata - Bloco/PMDB; Roberto Vala~

dão - Bloco/PMDB

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos 
PSDB; Arolde de Oliveira - PFL; Cândido Mendes 
PSDB; Candinho Mattos - PSDB; Carlos Alberto
Campista - PFL; Carlos Santana - Bloco/PT; Cidi~

nha Campos - Bloco/PDT; Eurico Miranda - PPB;



Goiás

Paraná

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - PSDB; Flávio Derzi - PPB;
Marçal Filho - PSDB; Marilu Guimarães - PFL; Mari
sa Serrano - PSDB; Nelson Trad - PTB; Oscar Gol
doni - Bloco/PMDB; Saulo Queiroz - PFL

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB; Barbosa Neto 
Bloco/PMDB; Carlos Mendes - Bloco/PMDB; Jovair
Arantes - PSDB; Lídia Quinan - Bloco/PMDB; Mar
coni Perillo - PSDB; Maria Valadão - PTB; Nair Xa
vier Lobo - Bloco/PMDB; Orcino Gonçalves - Blo
co/PMDB; Pedrinho Abrão - PTB; Pedro Canedo 
PL; Roberto Balestra - PPB; Rubens Cosac' - Blo
co/PMDB; Sandro Mabel - Bloco/PMDB; Vilmar Ro
cha - PFL; Zé Gomes da Rocha - Bloco/PSD

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo 
PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Antônio Ueno - PFL;
Basílio Villani - PSDB; Chico da Princesa - PTB; DiI
ceu Sperafico - PPB; Djalma de Almeida César 
Bloco/pMDB; Fernando Ribas Carli - PPB; Flávio
Arns - PSDB; Hermes Parcianello - Bloco/PMDB;
João Iensen - PPB; José Borba - PTB; José Janene
- PPB; Luciano Pizzatto - PFL; Luiz Carlos Hauly 
PSDB; Maurício Requião - Bloco/PMDB; Max Ro
senmann - PSDB; Moacir Micheletto - Bloco/PMDB;
Nedson Micheleti - Bloco/PT; Nelson Meurer - PPB;
Odílio Balbínotti - PSDB; Padre Roque - Bloco/PT;
Paulo Bernardo - Bloco/PT; Paulo Cordeiro - PFL;
Renato Johnsson - PSDB; Ricardo Barros - PPB;
Ricardo Gomyde - Bloco/PCdoB; Valdomiro Meger
- PFL; Werner Wanderer - PFL

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB; Augusto Car
valho - PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico Vigi
lante - Bloco/PT; Jofran Frejat - PPB; Maria Laura 
Bloco/PT; Osório Adriano - PFL; Wigberto Tartuce
PPB

Antônio Joaquim- PSDB; Gilney Viana - Blo
co/PT; Pedro Henry - PSDB; Rodrigues Palma 
PTB; Rogério Silva - PFL; Teté Bezerra - Blo
co/PMDB; Welinton Fagundes - PL.
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Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - Wagner Rossi - Bloco/PMD~; Wagner Salustiano -
PTB; Fernando Lopes - Bloco/PDT; Flávio Palmier PPB; Welson Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra -
da Veiga - PSDB; Francisco Silva - PPB; Itamar PSDB
Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira Feg
hali - Bloco/PCdoB; João Mendes - PPB; Jorge Wil
son - Bloco/PMDB; José Carlos Coutinho - PFL;
José Carlos Lacerda - PSDB; José Egydio - PFL;
José Maurício - Bloco PDT; Laprovita Vieira - PPB;
Laura Carneiro - PFL; Lima Netto - PFL; Lindberg
Farias - PSTU; Márcia Cibilis Viana - Bloco/PDT;
Milton Temer - Bloco/PT; Miro Teixeira - Bloco/PDT;
Moreira Franco - Bloco/PMDB; Noel de Oliveira 
Bloco/PMDB; Osmar Leitão - PPB; Paulo Feijó 
PSDB; Roberto Campos - PPB; Roberto Jefferson 
PTB; Ronaldo Cezar Coelho - PSDB; Ronaldo San
tos - PSDB; Rubem Medina - 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 
Bloco/PMDB; Carlos Nelson - Bloco/PMDB; Celso
Russomanno - PPB; Couraci Sobrinho - PFL; Cu
nha Bueno - PPB; Cunha Lima - PPB; Dalila Figuei
redo - PSDB; De Velasco - Bloco/Prona; Delfim
Netto - PPB; Duílio Pisaneschi - PTB; Edinho Araú
jo - Bloco/PMDB; Eduardo Coelho - PSDB; Eduardo
Jorge - Bloco/PT; Fausto Martello - PPB; Fernando
Zuppo - Bloco/PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio
Bicudo - Bloco/PT; Hélio Rosas - Bloco/PMDB; Ivan
Valente - Bloco/PT; Jair Meneguelli - Bloco/PT;
João Mellão Neto - PFL; João Paulo - Bloco/PT;
Jorge Tadeu Mudalen - PPB; José Aníbal - PSDB;
José Augusto - PPS; José Coimbra - PTB; José de
Abreu - PSDB; José Genoíno - Bloco/PT; José Ma
chado - Bloco/PT; José Pinotti - PSB; Jurandyr Pai
xão - PPB; Koyu lha - PSDB; Lamartine Posella 
PPB; Luciano Zica - Bloco/PT; Luiz Eduardo Gree
nhalgh - Bloco/PT; Luiz Gushiken - Bloco/PT; Luiz
Máximo - PSDB; Maluly Netto - PFL; Marcelo Bar
bieri - Bloco/PMDB; Marcos Vinícius de Campos 
PFL; Marquinho Chedid - Bloco/PSD; Marta Suplicy
- Bloco/PT; Michel Temer - Bloco/PMDB; Nelson
Marquezelli - PTB; Paulo Lima - PFL; Pedro Yves 
PPB; Ricardo Izar - PPB; Robson Tuma - PFL; Sal
vador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; TeI
ma de Souza - Bloco/PT; Tuga Angerami - PSDB;
Ushitaro Kamia - PPB; Vadão Gomes - PPB; Valde
mar Costa Neto - PL; Vicente Cascione - PTB;
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Santa Catarina

Dércio Knop - Bloco/PDT; Edinho Bez - Blo
coIPMDB; Edison Andrino - Bloco/PMDB; Hugo
Biehl - PPB; João Pizzolatti - PPB; José Carlos
Vieira - PFL; Mário Cavallazzi - PPB; Milton Mendes
- BlocolPT; Neuto de Conto - Bloco PMDB; Paulo
Bauer - PFL; Paulo Bornhausen - PFL; Paulo Gou
vêa - PFL; Serafim Venzon - BlocoIPDT; Valdir Co
latto - Bloco/PMDB; Vânio dos Santos - BlocolPT

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco/PT; Adroaldo Streck 
PSDB; Adylson Motta - PPB; Aírton Dipp - Blo
co/PDT; Arlindo Vargas - PTB; Augusto Nardes 
PPB; Carlos Cardinal - Bloco/PDT; Darcísio Perondi
- Bloco/PMDB; Ênio Bacci - BlocoIPDT; Esther
Grossi - BlocolPT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Fetter
Júnior - PPB; Germano Rigotto - Bloco/PMDB; Jair
Soares - PPB; Jarbas Lima - PPB; Júlio Redecker
PPB; Luís Roberto Ponte - Bloco/PMDB; Luiz Mai
nardi - Bloco/PT; Matheus Schmidt - BlocoIPDT; Mi
guel Rossetto - Bloco/PT; Nelson Harter - Blo
co/PMDB; Nelson Marchezan - PSDB; Odacir Klein
- Bloco/PMDB; Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo Paim 
BlocolPT; Paulo Ritzel - Bloco/PMDB; Renan Kurtz
- BlocoIPDT; Valdeci Oliveira - Bloco/PT; Waldomi
ro Fioravante - Bloco/PT; Wilson Cignachi - Blo
co/PMDB; Veda Crusius - PSDB

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 329 Se
nhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)-
Vai-se passar à apreciação da matéria que

está sobre·a mesa e da constante da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N.º 173-E, DE 1995

(Do Poder Executivo)

Discussão, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n.º 173-B, de 1995, que mo
difica o regime e dispõe sobre princípios e normas
da Administração Pública, servidores e agentes polí
ticos, controle de despesas e finanças públicas, e
custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e
Capítulo da Administração Pública, acrescenta nor
mas às Disposições Constitucionais Gerais e esta
belece normas de transição; tendo parecer da Co
missão Especial, pela aprovação, contra o voto da
Deputada Maria Laura (Relator: Sr. Moreira Franco).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa:'Ó seguinte requerimento:

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 117, inciso VI,
clc o art. 101, inciso li, alínea b, do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, a retirada da Propos
ta de Emenda à Constituição n.!! 173, de 1995 (se
gundo turno), da pauta da presente sessão.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997. 
Marcelo Déda, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PT/PDTIPCdoB.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra como autor.

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

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, como é de co
nhecimento de V.Ex" e de toda a Casa, o Bloco de
Oposição tem revelado seu descontentamento com
.a forma como foi conduzida a votação da redação fi
nal da PEC n.!! 173. Defendemos a tese de que fo
ram operadas alterações de mérito e essas alteraçõ
es foram aprovadas com quorum indevido nesta
Casa.

Em função disso, requeremos Mandado de Se
gurança ao Supremo Tribunal Federal. Embora não
tenhamos obtido a liminar, sem dúvida que o mérito
há de ser apreciado e aquela Corte sobre ele há de
tomar uma decisão.

Sr. Presidente, entendemos arriscado votar
esta matéria quando o mérito se encontra sub judi
ce, o que inclusive cerceia o direito de a Oposição
escolher com mais tranqüilidade os destaques que
quer apresentar ao texto no segundo turno.

Então, como, sob nossa ótica, a matéria a res
peito de qual é o texto válido do primeiro turno, a ser
apreciado em segundo turno, encontra-se sub judi
ce, estamos requerendo e sugerindo à Casa o adia
mento da votação, porque entendemos que o Supre
mo tomará uma decisão sobre a matéria e essa de
cisão poderá tornar imprestável a votação em se
gundo turno. Assim, defendemos e pedimos o voto
dos colegas para o adiamento da votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento. Vamos colher o encaminha
mento dos Srs. Líderes.

Como vota o PSTU? (Pausa.)

Como vota o PV? (Pausa.)

Como vota o PMN? (Pausa.)

Como vota o PPS?



O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles
que estiverem de acordo com o requerimento per
maneçam como se acham. (Pausa).

Rejeitado.
Prejudicado, em conseqüência, o requerimento

de adiamento da discussão assinado pelo nobre Lí
der do Bloco de Oposição, no seguinte teor:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 117, inciso X,

c/c o art. 177 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o adiamento da discussão da Proposta
de Emenda à Constituição n.!:! 173, de 1995 (segun
do turno), constante da pauta da presente sessão,
nor 10 sessões.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997. 
Marcelo Déda, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PT/PDT/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reque
rimento sobre a Mesa:

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 114, inciso VI, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, que a discussão da Proposta de
Emenda à Constituição n.!:! 173, de 1995 (segundo
turno), seja feita artigo por artigo.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997. 
Marcelo Déda, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PT/PDT/PCdoB..

O SR. MARCELO DÉDA - Peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)· -;-qm
V. Exª a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, já tivemos opor
tunidade de discutir com a Casa, inclusive anuncian
do de forma muito taxativa, as alterações processa
das pelo Relator quando da redação final. Este texto
que está sendo submetido à votação em segundo
turno é ilegítimo, não tem legitimidade política nem
institucional para ser apreciado em segundo turno.
Foram inúmeras as alterações processadas pela Re-
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O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re- todo o País sabe que nesta tarde e noite iremos de-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim". cidir sobre a reforma administrativa. Esta matéria já

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS vem sendo discutida há três anos nesta Casa. Por-
vota "sim" ao requerimento de retirada. tanto, não há nenhum motivo para adiarmos a vota-

Como vota o PL? ção.
O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do O PFL recomenda o voto "não" ao requerimen-

orador.) - O PL vota "sim". to.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSB?

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a respon
sabilidade do Partido Socialista Brasileiro, em virtude
da clareza do mecanismo usado pelo Relator para
fazer modificações de mérito na redação final, cria a
responsabilidade de não haver manifestação desta
Casa antes da decisão do mérito pelo Supremo.
Qualquer um dos senhores, numa análise razoavel
mente responsável, entenderá que estamos alteran
do a Constituição por maioria simples, e aí o Supre
mo não poderá deixar de atender à proposta do Blo
co de Oposição.

Portanto, o Partido Socialista Brasileiro, solici
tando dos Srs. Deputados o respeito às decisões do
Plenário, entende que não há outro encaminhamen
to possível que não seja o adiamento da votação,
votando "sim" ao requerimento.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
"não". O Partido Trabalhista Brasileiro vota "não".

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

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "sim".

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não", é contra a retirada.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, o Brasil acompanha atentamente, e já há algum
tempo, a votação da reforma administrativa. Consi
deramos de fundamental importância a aprovação,
de imediato, da reforma administrativa, até mesmo
para enfrentar a crise que abala todo o mundo.

Desta forma, o PSDB, entendendo que a refor~

ma já tramita há três anos nesta Casa, quer votar e
quer votar já. O PSDB encaminha o voto "não" ao
requerimento.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que



O SR. NILSON GIBSON (PSB-PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, mais uma vez volto à tribuna para discutir a
PEC nº 173, que se refere à reforma administrativa.

Gostaria de destacar para as Sras. e Srs. De
putados duas posições: a primeira, em defesa do
servidor público. Defendemos intransigentemente a
estabilidade do servidor público, a manutenção do
Regime Jurídico Único, a manutenção do concurso
público e a disponibilidade com salários integrais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, toda
via, não estou aqui somente para defender a posição
dos servidores públicos. Prometi que hoje demons
traria aos Srs. Parlamentares os prejuízos que nos
causará essa reforma administrativa.

O SR. MARCELO DÉDA - Está correto, Sr.
Presidente. Eu pediria apenas que V. EXª conside
rasse o meu encaminhamento como parte do reque
rimento que dirijo a V. Exª, que tem a competência
para decidir.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não. Portanto, não vou colher o encaminhamento
dos Srs. Líderes e vou decidir.

Indefiro o requerimento de V. EXª e o faço, no
bre Líder Marcelo Déda, pela circunstância de que
não tem havido precedente de votação dessa manei
ra. Em segundo lugar, a emenda constitucional é um
todo que se torna a esta altura incindível. E, mais
ainda, há a oportunidade de, por meio de destaques
que forem apresentados, destacar as matérias con
trovertidas. Daí por que indefiro o requerimento de
V. EXª

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa
se à discussão da matéria.

Concedo a palavra ao Deputado Nilson Gib
son, para encaminhar contrariamente.
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lataria. Mas, já que ele irá ser apreciado em segundo Em primeiro lugar, é retirado do Poder Legisla-
turno, faz-se necessário que a Casa conheça cada tivo o direito de legislar sobre a fixação remunerató-
um dos dispositivos de per si, para poder deliberar ria não somente do Poder Judiciário e do Poder Exe-
de forma consciente a respeito de cada um deles. cutivo, mas sobretudo do próprio Poder Legislativo.
Por conseguinte, entendemos ser oportuno fazer a E vai muito além essa amaldiçoada reforma adminis-
utilização daquela faculdade regimental que permite trativa.
ao Plenário, se quiser, votar a matéria artigo por arti- Vejamos. No art. 37, inciso XI, cria-se um teto
go. Essa é a razão pela qual apresentamos o reque- para nosso subsídio; no § 5º do art. 39, nosso subsí-
rimento e pedimos os votos dos colegas. dia vira parcela única, vedado o acréscimo para

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Devo representação, ou de qualquer outra espécie re-
dizer a V. EXª e ao Plenário, nobre Deputado Marce- muneratória; no art. 48, inciso XV, lei de iniciativa
lo Déda, que este requerimento é daqueles que se conjunta fixa o subsídiolteto; no art. 51, inciso IV, a
sujeitam a despacho apenas do Presidente, tal como Câmara dos Deputados perde a competência privati-
consta no art. 114. va; no § 4º do art. 39, as vantagens dos servidores

não se incorporam à aposentadoria.
Ainda mais: Em nosso subsídio fixo, atualmen

te de 3.000 reais, em nosso subsídio variável, de
3.000 reais, em nosso adicional de atividade parla
mentar, de 2.000 reais, pois que serão a partir dela
fixados, em parcela única, por um colegiado presidi
do pelo Presidente da República e submetidos a um
teto.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, atual
mente estamos sujeitos à perda apenas do paga
mento do subsídio variável e do adicional, um mon
tante de 5.000 reais, quando faltamos às sessões
deliberativas; mas a perda poderá ser total.

A Emenda Administrativa como está vai mais
longe: perderemos o auxílio moradia de 3.000 reais;
perderemos a ajuda de custo do início e do final da
sessão legislativa de 8.000 reais; perderemos a aju
da de custo nas convocações extraordinárias que,
na conformidade do art. 62 da Constituição Federal,
é obrigatória para podermos nos reunir, no prazo de
cinco dias, para examinar as medidas provisórias;
perderemos também o décimo terceiro salário, cria
do com outra nomenclatura pelo art. 2º do Decreto
Legislativo nº 7, de 1995, no valor de 8.000 reais,
porque ficaremos jungidos ao teto máximo de nossa
remuneração mensal e nem todos a receberão inte
gralmente por motivo de falta às sessões deliberati
vas. Nossa perda anual será de 38.000 reais.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu sou pobre e
só vivo desse trabalho. Sou emissário correto. Para
mim isso é um grande prejuízo!

Dessa forma aqui vai haver lugar somente
para os banqueiros, para os grandes industriais, pre
sidentes da FIESP, enfim, para esses grandes ho
mens que vivem jungidos e vinculados a, grandes
empresas, evidentemente, estrangeiras.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é óbvio
que meu voto é "não" para esta proposta. Entretan-
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to, faço uma sugestão aos nobres colegas, concla- o Bloco Parlamentar de Oposição e o PCdoB defen-
mo os Srs. Deputados para que, na forma do § 6º do dem os interesses dos trabalhadores, dos servidores
art. 180 do Regimento Interno, encaminhem seu públicos e do Brasil, e por isso mesmo votará contra
voto à Mesa em branco. Não precisam votar no pai- a proposta de reforma administrativa.
nel, vota-se através de uma comunicação que vou As conseqüências da chamada crise das bol-
entregar a cada um dos companheiras e companhei- sas sobre o Brasil desencadeou a ofensiva governa-
ras Parlamentares para votarem em branco. Não mental e dos grandes grupos econômicos. Chegou a
precisam votar no painel, vota-se encaminhando à hora e a vez das reformas. Tentam intimidar, acuar o
Mesa essa comunicação. Congresso Nacional e em particular a Oposição.

Vou entregar a todos, para que seus votos se- Esta não vai se deixar acuar.
jam considerados em branco. Por quê? Porque essa A Oposição foi e é contra as reformas, porque
matéria prejudica o servidor público, acabando com conservadoras. Elas são consideradas anti-refor-
sua estabilidade, com o Regime Jurídico Único, e mas, reformas que, a pretexto de combater peque-
também prejudica os nobres e ilustres Srs. Parla- nos privilégios, mantêm os direitos dos banqueiros,
mentares. dos latifundiários e dos grandes grupos econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- Na verdade, a política deste Governo visa
do a palavra ao nobre Deputado Sebastião Madeira, manter os interesses dos banqueiros e especulado-
para falar a favor da matéria. res e é por isso mesmo que não aceitamos a dema-

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA. gogia de que as reformas têm por objetivo combater
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e privilégios. Isso é falso! Mentiroso! Na verdade, a
Srs. Deputados, hoje todo o País, toda a população Oposição sempre foi contra salários elevados e por
brasileira está de olho neste Congresso. Espera-se isso votamos a favor do estabelecimento do teto sa-
que os Deputados e os representantes da Nação larial. No entanto, não é esse o conteúdo fundamen-
brasileira saibam reconhecer a importância desse tal da reforma administrativa. Ela se volta contra a
momento nacional e estar a sua altura. Precisamos grande maioria dos servidores públicos. Querem
de uma sinalização firme, bem evidente, porque esta transformá-los em bodes expiatórios, quando sabe-
Casa se preocupa com os rumos do Brasil. E mais mos que o País trabalha para pagar juros aos ban-
do que isso: que os representantes do povo brasilei- queiros e, como fruto da crise, o Governo determi-
ro estejam à altura para corrigir equívocos e distor- nou cortes nos recursos e aumento da receita da or-
ções, porque afirmam que o funcionalismo público dem de 20 bilhões, única e exclusivamente para pa-
brasileiro é um fim em si mesmo e não o é. gar o aumento dos juros decorrentes da elevação da

Como o próprio nome diz, o funcionalismo pú- taxa de juros. Isso é inaceitável, Sr. Presidente!
blico tem a finalidade de servir ao povo brasileiro. E O Governo, com essa proposta, quer quebrar a
isso só será feito com a eficiência e com a correção estabilidade do servidor público sob a alegação de
das distorções de hoje. E com a votação da reforma, que é necessário flexibilizar. O Governo quer a pri-
com a flexibilidade necessária na gestão pública e vatização do Estado brasileiro. Todos sabemos que
com os avanços necessários é que poderemos fazer nos países mais avançados a estabilidade não é só
isso. uma conquista, um direito do servidor público.

Hoje temos essa oportunidade, quando da vo- A estabilidade é uma conquista do Estado mo-
tação do segundo turno da reforma administrativa, e demo, um instrumento para assegurar a profissiona-
em breve tempo os próprios funcionários reconhece- lização do Estado e do serviço público.
rão que serão beneficiados. Com essa reforma, o Governo quebra a estabi-

Hoje, o PSDB e toda a sua bancada, de ma- lidade e coloca na rua seus adversários, restringe a
neira praticamente unânime, irá dizer "sim" a esta re- abertura de concursos públicos e outros mecanis-
forma, co~e- ...4e que está fazendo isso mos para contratar servidores. Cria o mecanismo de
pelo povo brasileiro, por esta Nação e para o contratar e também o de afastar aqueles que não in-
bem comum. teressam aos detentores do poder.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa- Por outro lado, o Governo cria o mecanismo do
lar contra, concedo a palavra ao Sr. Deputado Aldo contrato de gestão. O contrato de gestão não é outra
Arantes. coisa senão a válvula, o caminho pelo qual o Gover-

O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO. no quer privatizar setores fundamentais, de respon-
Sem revisão do orador.) - Sr. PresD3nle, SIs. Deputados, sabilidade do Estado, como a educação, a saúde e a
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previdência. Na realidade, Srs. Deputados, o que do exercício pelo servidor do cargo em comissão ou
está em discussão é o processo de desmonte do Es- direção ao longo do tempo. Considera também o
tado brasileiro. E é por isso que votamos contra essa adicional por tempo de serviço, atualmente excluído.
reforma administrativa. Essas são as duas grandes parcelas incluídas no

Além de uma proposta de reforma administrati- teto de remuneração, para efeito de cálculo, permi-
va que visa desmontar o Estado brasileiro e golpear tindo, portanto, acabar com os abusos no que se re-
direitos dos servidores públicos, tentam ganhar no fere aos excessos de remuneração hoje existentes
tapetão. Foram derrotados no primeiro turno. Procu- na administração,pública.
raram exatamente liquidar o regime jurídico único e As parcelas relativas a auxílio-moradia, valor
nós os derrotamos em Plenário. E por meio de um de diárias, ajuda de custo para envio de correspon-
ardil, de manobra na votação da redação que alterou dênciás e passagens aéreas, ou seja, aquelas par-
o texto aprovado no primeiro turno, a Maioria procu- celas que não se relacionam com subsídio ou remu-
ra impor a vitória no tapetão. Por isso tudo, mais neração, ditas indenizatórias, ou aquelas despesas
uma vez, vamos votar contra a proposta. de repartição ou gabinete inerentes ao cargo e à fun-

Queremos dizer, mais uma vez, que o que está ção estão excluídas.
em jogo é a reforma do Estado, é exatamente o cha- Esta é a primeira observação que queria fazer,
mado Estado mínimo para os trabalhadores, produ- para deixar claro o que estamos votando quando fa-
tores rurais e servidores públicos, mas Estado máxi- lamos de um teto de remuneração na administração
mo para os banqueiros. pública. Portanto, não estão incluídas nesse teto

Não há recurso para a agricultura, não há re- aquelas despesas chamadas indenizatórias ou des-
curso para o pequeno e médio produtor, não há re- pesas relativas à repartição ou gabinete.
curso para pagar um salário decente para o servidor Gostaria, agora, de entrar no âmago da minha
público, não há recurso para a universidade pública. argumentação a respeito da reforma administrativa.

Desmontam-se os centros de pesquisa científi- Estamos buscando elementos para a modernização
co-tecnológica, mas há recurso para o Proer, para do Estado; estamos buscando adequar o Estado
bancar cortes de despesas públicas e aumento da àquelas necessidades que a sociedade hoje exige,
receita, onerando a classe média, gerando desem- do ponto de vista do cumprimento das funções do
prego e recessão. Estado, que hoje está imobilizado, perdeu força e vi-

Por isso dizemos que a reforma do Estado é a gor na prestação de serviços. à s~ciedade .. Quere-
reforma do Estado mínimo para o povo, para os tra- m~s ..:>upe~a~ o desconfort~ hOJe eXIstente dIante da
balhadores e para os servidores, e do Estado máxi- opmlao publica pelos serviços ,prestados pelo Est~-

mo para os banqueiros e para os especuladores. do, que fazem com que a sociedade tenha uma VI-

P ' PCd B t t f d' são crítica em relação ao seu funcionamento. Eor ISSO, o o vo a con ra a re orma a ml- f A I ? C' d ' od. t t' como aze- o, nan o mecanismos m emos que
n1S ra Iva. , f"' I' - d E d d f'. permitam a pro ISSlona Izaçao o sta o, que e mam

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa- claramente as suas funções exclusivas e que levem o
lar a favor, co~cedo a palavra ao Sr. Deputado servidor público a ser realmente alguém que presta
Arnaldo Madeira, serviço à sociedade e do qual ela tenha orgulho, porque

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. funciona. Essa é a mudança que desejamos fazer.
Sem revisão do o~a?~r.) - Sr. Presid,ente, Sras. e No decorrer do debate lembro que o mesmo já
Srs. Deput~dos, inicialmente, desejo esclarecer se estende por dois anos no Congresso Nacional
uma questao apresentada .por um dos o~~dore~ com a participação da sociedade foi muito enfatiza-
que me antecedeu a ~es~elto do que esta 1n~lul- do o custo, a economia e o corte de despesas. Indu-
do no novo teto constItucIonal, do ponto de vIsta sive, acho que esse aspecto assumiu caráter de dra-
dos Parlamentares. maticidade face à crise do sistema financeiro inter-

Foi dito que os Parlamentares perderiam o au- nacional. Entretanto, não considero esse ponto o
xílio-moradia e valores relativos à sua função. mais relevante; mais relevante seria exatamente a

Então, é preciso ficar bem claro, primeiro, o busca da profissionalização do Estado, com a cria-
que significa esse novo teto constitucional. Significa ção de carreiras claras, distintas entre si, que não
a inclusão das chamadas vantagens pessoais no estejam presas a esta unicidade, a estes procedi-
teto da remuneração. Quais são essas vantagens mentos jurídicos a que o sistema único sujeita hoje a
pessoais? Os acréscimos e acúmulos decorrentes Administração Pública.
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Portanto, o que pretendemos é modernizar o plássem~s na Carta de 1988 mecanismos institucio-
Estado, é criar condições para que a sociedade bra- nais que pudessem marcar a história dÇl administra-
sileira tenha um Estado profissional, mais eficiente, ção pública brasileira. Era o momento de romper
mais produtivo, com uma clara avaliação do desem- com aquela história marcada pelo fisiologismoie pelo
penho, fazendo com que, de um lado, o servidor te- clientelismo, onde qualquer um podia ter acesso
nha orgulho da sua função, do seu trabalho, e, de ao cargo público desde que fosse apadrinhado de
outro lado, a sociedade se sinta satisfeita com um algum político.
Estado que lhe presta serviços de qualidade. Embora não estivesse de acordo com os nos-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa- sos sonhos com os sonhos da Esquerda, mas com
lar contra, concedo a palavra à Sra. Deputada Maria a possibilidade real que a correlação de forças per-
Laura. mitia naquele momento, a Constituição de 1988 foi

A SRA. MARIA LAURA (Bloco/PT - DF. Sem um marco. E naquele instante, Srs. Deputados, não
revisão da oradora.) • Sr. Presidente, Sras. e Srs. se enfatizava a discussão da administração pública,
Deputados, nós, da Oposição, nos empenhamos em da estrutura do Estado, dos direitos dos servidores
fazer a discussão sobre a reforma administrativa de como uma disputa entre a Esquerda e a Direita, en-
maneira responsável e procuramos dar a contribui- tre arcaicos e modernos. PeJo contrário, a discussão
ção que entendíamos necessária para corrigir os era motivada, repito, pela vontade de que era possí-
mecanismos da administração pública, visando ao vel construir mecanismos legais e impessoais que
aperfeiçoamento do serviço público. garantissem à Administração Pública a transparên-

Nós, do Bloco de Oposição, também denuncia- cia minimamente necessária para a prestação de um
mos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o pro- serviço público de qualidade.
cesso de discussão fraudulento e antidemocrático O que vemos hoje, Sr. Presidente, é exatamen-
conduzido nesta Casa, particularmente o relatório do te o contrário: é o concurso para alguns e não se
Deputado Moreira Franco e o não-acatamento da sabe para quais; é a estabilidade certamente para
questão de ordem apresentada pela Oposição. alguns e também não se sabe para quais. Pasmem,

Dizemos mais uma vez a este Plenário que a Sras. e Srs. Deputados! Essa proposta de reforma
votação, hoje, do substitutivo à proposta de Emenda administrativa flexibiliza tanto que a licitação pública
Constitucional nesta Casa dá-se em cima de uma re- acontecerá e será exigida apenas na Administração
dação viciada, eivada de desrespeito ao Regimento Direta, quando sabemos que são exatamente nas em-
desta Casa. presas públicas que os contratos são mais vultosos.

Srs. Deputados, chamamos a atenção de Sr. Presidente, insisto em nossos argumentos,
V.Exas para o fato de que esta Casa não pode con- porque ouvimos dos que defendem a posição do Go-
sagrar o desmonte dos serviços públicos e das es- vemo exatamente a negação da discussão dessa
truturas do Estado brasileiro. matéria, porqL!e esses senhores querem esquecer o

Nós, da Oposição, bem que gostaríamos de real significado da reforma administrativa.
estannos discutindo hoje uma proposta de reforma Vamos lutar até o fim para que não haja demis-
administrativa que significasse um avanço na forma são em massa no serviço público. O que esta posto
e no conteúdo da prestação de serviços públicos a no relatório do Deputado Moreira Franco, somado
nossa sociedade. Bem que queríamos que a propos- àquilo que está na medida provisória, que promove a
ta de reforma administrativa contemplasse avanços demissão de 33 mil servidores, é, com toda certeza,
significativos na democratização dos serviços públi- um ataque à população brasileira e não apenas ao
cos, possibilitando o acesso a esses serviços públi- direito de o servidor permanecer empregado.
cos à maioria do povo brasileiro. Bem que gostaría- Quero dizer aos Srs. Deputados, que certa-
mos de estar reafinnando neste plenário o concurso mente estão preocupados também com a sua base
público como a única forma de entrada na adminis- eleitoral, que na União não precisa haver demissão
tração pública, porque essa é uma questão demo- para adequar as despesas a 60% da despesa líqui-
crática e fundamental para a transparência e legali- da, porque, hoje, sequer são gastos 40%. Portanto,
dade na ocupação de um cargo público. a demissão em massa dar-se-á nos Estados e Muni-

Tudo isso, Srs. Deputados, motivou os Consti- cípios. Quero saber o que os Srs. Deputados vão di-
tuintes de 1987 a discutirem nesta Casa sobre a zer a suas bases se forem partícipes e cúmplices da
base da mobilização que acontecia na sociedade, no demissão em massa de servidores públicos nos Es-
momento constituinte, para que nós de fato contem- tados e nos Municípios.
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.000•• 00 Gostaríamos.da.ter aatençãº.J;I~l?ta Casa, por- o mente" entre aspas os funcionários, e aqueles que
que esta matéria é importante, sim, e não diz·respei- 00 votãm Pêta' reforma são intitulados.como. jnimi.gos
to apenas aos servidores. dos trabalhadores, dos funcionários públicos. Isso' é

Sr. Presidente, já seria muito respeitar o direito uma enganação, uma mentira para se apropriarem
ao emprego no momento em que há milhões e mi- dessa situação e transformarem isso em votos, em
Ihões de desempregados nas ruas, no momento em currais eleitorais.
que o pacote econômico agrava a crise em que já vi- Srs. Deputados, das 10 até as 17h eu ouvi o
vemos e poderá ampliar as levas de desempregados Ministro Pedro Malan, que, para mim, é o servidor
neste País. público nº 1 do Brasil. Durante sete horas, sem sair

Mas queremos, sim comprometidos que so- nem para ir ao banheiro, ouviu a todos, expôs e res-
mos com a necessidade do Estado brasileiro, prestar pondeu a todas as perguntas. S.Exa. é um servidor
serviços públicos à população não só queremos, público exemplar, além de capacitado. É uma honra
mas exigimos transparência, legalidade, impessoali- tê-lo como brasileiro conduzindo a política econômi-
dade nas regras que estabelecem os contratos na ca do nosso País.
administração pública e em todo o setor público do Queremos ver o servidor público dessa manei-
Estado brasileiro. (Muito bem!) ra: exemplar na comunidade, no trabalho, porque,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- numa repartição pública, por exemplo, com 10 pes-
do a palavra ao Deputado Luiz Carlos Hauly, que fa- soas, se duas delas não trabalham contaminam as
lará a favor. demais.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Ora, qual o mecanismo de que se dispõe hoje
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e senão o da conivência, do interesse em deixar tudo
Srs. Deputados, o Brasil é um País extremamente como está para não mexer na situação. Está errado.
singular. Com tantas necessidades, com tantas pre- O Brasil despende uma fortuna, bilhões e bilhões de
cariedades, tantas injustiças sociais, nosso País tem reais em salários, não tem qualidade de serviço pú-
aproximadamente 70 milhões de trabalhadores, dos blico, não tem capacidade econômica para pagar
quais 10% são do serviço público. Esses 10% dos melhor e fica-se discutindo que se deveria pagar me-
trabalhadores têm um regime exclusivo, próprio, com Ihor o funcionário para poder ter melhor serviço pú-
uma série de garantias. Os demais trabalhadores blico.
brasileiros não têm as mesmas garantias que tem o Ora., que situação é essa que, quando você
trabalhador do serviço público nem os salários. Os exige não pode responder, diz que precisa de me-
salários da iniciativa privada, comparados aos do se- Ihores salários, e o Estado, o Município e a União
tor público, sempre são menores. Os salários do se- não têm mais capacidade de pagar o salário. Não se
tor público sempre são superiores aos salários da pode mexer em repartições que deveriam ser mexi-
iniciativa. privada. das nem demitir funcionários irregulares, que não

A reforma administrativa é uma necessidade. colaboram com a repartição, porque tem a estabili-
Não se trata de uma briga ideológica entre os que dade. Nada pode ser feito. São intocáveis. E o Regi-
defendem a corporação contra aqueles que são con- me Jurídico Único dando igualdade de tratamento,
tra a corporação. enquanto na sociedade lá fora 90% dos trabalhado-

Discute-se aqui o futuro deste País. A reforma res brasileiros não têm as mesmas vantagens que
administrativa pretende dar um passo decidido para tem o servidor público.
o futuro do Brasil. Queremos o serviço público fun- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a vota-
cionando melhor, que um funcionário público seja ção da reforma é tímida, é uma reforma acanhada,
valorizado e promovido de acordo com sua capaci- mas necessária para o País. Não é a reforma dos
dade, com seu rendimento, através da administração meus sonhos, em que os servidores públicos deve-
participativa, da avaliação de desempenho do servi- riam ser tratados como servidores da iniciativa priva-
dor público. E, mais do que qualquer outro trabalha- da. Este, sim, seria o regime ideal, tanto de aposen-
dor deste País, o servidor público tem de prestar tadoria, como de trabalho. Deveriam ter o mesmo re-
contas, de ser fiscalizado, de ser avaliado, porque gimento, o mesmo regulamento por uma questão de
ele é empregado do povo e trabalha numa das fun- justiça.
ções do Estado a serviço da população. Já que é para manter a injustiça de tratamento,

No entanto, quando se fala em fazer a reforma esta emenda constitucional é o meno male, toda pro-
administrativa, um grupo se põe a defender "pseuda- tegida. As carreiras típicas de Estado estão protegi-
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das por lei, assim como as demissões. Que outras Sr. Presidente, o Partido Socialista Brasileiro
concessões à Oposição, para que tivéssemos a una- acha fundamental que a discussão seja aprofundada
nimidade para votar este projeto? e vota contra o requerimento de encerramento da

Voto favorável e convoco os companheiros que discussão. O PSB vota "não".
pensam como nós a também votarem favoravelmen- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSB
te a esta matéria, porque o servidor público estará vota "não·.
muito bem amparado com esta emenda constitucio- Como vota o PTB?
nal, que vai dar apenas uma pequena flexibilidade O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
às prefeituras e aos governos estaduais e à União. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Traba-

Era o que tinha a dizer. Ihista Brasileiro entende que a matéria foi suficiente-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri- mente discutida e vota ·sim".

mento sobre a mesa: O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PTB
Senhor Presidente, vota ·sim".
Requeremos, nos termos do Art. 178, § 22, Como vota o PPB?

combinado com o Art. 117, inciso XI, do Regimento O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-'
Interno, encerramento da discussão da PEC Nº 173- são do orador.) - Sr. Presidente, queríamos uma re-
E/95, do Poder Executivo. serva técnica da Mesa, porque estamos assinando

Sala das Sessões, em de novembro de ainda um requerimento de destaque para encami-
1997. - Luis Eduardo, Lider do Governo - Inocêncio nhar à Mesa. Encerrando-se a discussão, não posso
Oliveira, Líder do PFL - Odelmo Leão, Lider do PPB apresentá-lo. Então, queria a garantia de poder encami-
-Geddel Vieira Lima, Lider do Bloco Parlamentar nhar pelo menos mais um requerimento de destaque a
PMDB/PSDIPRONA V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo- A princípio, somos pelo término da discussão,
tação o requerimento. Convoco os Srs. Líderes para pois a matéria foi amplamente discutida e esclarecida.
encaminharem. Mas estou encaminhando à Mesa um novo destaque.

Como vota o PSTU? (Pausa.) O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Recebo
Como vota o PV? (Pausa.) de destaque de V.Exa.

O PPB vota "sim".Como vota o PMN? (Pausa.)
Como vota o PPS? (Pausa.) Como vota o Bloco de Oposição?
Como vota o PL? (Pausa.) O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB -

DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é la-
Trata-se do encerramento da discussão. mentável este requerimento para encerramento da
Como vota o PL? (Pausa.) discussão, porque é evidente que o que estamos de-
Como vota o PSB? (Pausa.) batendo neste segundo turno é diferente do que
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ. aprovamos em primeiro turno.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, entende- O Relator modificou o texto que aprovamos em
mos ser fundamental não encerrar essa discussão, primeiro turno. Obviamente, isso merece reflexão, já
porque, na verdade, estamos discutindo uma nova que se trata de' tema da maior importância para a
matéria. Basta que os Srs. Deputados analisem o Casa e que tem' repercussão no aparelho do Estado
que foi aprovado neste plenário e o que está sendo e no serviço público.
votado e ficará claro que estamos discutindo nova o" relatório apresentado pelo Deputado Moreira
matéria. Franco modifica, no mérito, o que aprovamos, como,

Assim, Sr. Presidente, o Partido Socialista Bra- por exemplo, a manutenção do Regime Jurídico Úni-
sileiro entende como fundamental o aprofundamento co. Na verdade, nós o mantivemos na primeira vota-
desta nova matéria, deixando claro que a responsa- ção, e no texto de S.Exa. não há Regime Jurídico
bilidade de adiar a votação deveria tomar conta des- Único. Isso tem que ser debatido, para avaliarmos
te Plenário, já que o Supremo não havia decidido so- suas conseqüências, primeiro, quanto à ilegalidade,
bre o mérito da matéria. E, sendo nova matéria, não e, em segundo lugar, quanto às conseqüências práti-
está obviamente discutido com profundidade o ponto cas, caso seja aprovado o relatório do Deputado Mo-
em que o eminente Relator fez modificação clara na reira Franco, que está retirando o Regime Jurídico
redação final. Único.



REQUERIMENTOS DE DESTAQUES

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 173-B195

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 1 (SIMPLES)

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 1, do Regimento Interno,

requeremos Destaque de Votação em separado do
inciso XXVII do art. 22 da CF proposto pelo art. 1!! da
redação para o Segundo Turno de discussão da
Proposta de Emenda à Constituição nº 173-E, de
1995, com vista à sua Supressão

Justificação

As alterações ao iciso XXVII do art. 22 da CF,
que queremos suprimir por meio deste Destaque,
terão como resultado permitir que empresas esta
tais possam licitar sem obedecer aos princípios de
impessoalidade nos processos Iicitatórios. Apenas a
Administração direta, autárquica e funcional teriam
que assegurar igualdade entre os participantes do
processo Iicitatório, como reza o inciso XXI do art.
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Portanto, o Bloco gostaria que continuássemos bém que o assunto já foi devidamente discutido. Tal-
um pouco mais a discussão, para aprofundar e es- vez, nenhuma matéria tenha sido tão discutida quan-
gotar o assunto, já que o mérito da matéria foi modi- to esta. Inclusive, na votação de primeiro turno, dis-
ficado e tem implicações novas. cutiu-se enormemente o assunto. Todos estão escla-

O voto é contra o encerramento da discussão. recidos sobre a matéria, e, no encaminhamento que
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco será feito pel.os Srs. Lí?~res, .haver~ ainda possibili-

de Oposição vota "não". dad~ ?e reahzarmos vanas dlscussoes em tomo da

Como vota o Bloco do PMDB? matena.,..,.
O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB _ SP. Alem do ~als, ~lnda ha quat~o encamlnhamen-

S . - d d) S P 'd t ' . tos para votaçao: dOIs a favor e dOIs contra.
em revlsao o ora or. - r. resl en e, nos OUVI- P -' T .

mos as razões dos que se opõem ao encerramento . o~anto, _nao se Just~ I~a que se procrastine
da discussão. Salvo melhor juízo, não têm razão os mais a dlscussao desta matena;. "
que assim consideram, porque os dois argumentos O PFL rec?menda o voto sim.
apresentados são falaciosos. O SR. LUIS EDUARDO (PFL - BA. Sem revi-

Quanto ao primeiro, para dizer o mínimo, esta- ~ão d? orado~.) - Sr. Preside~te, é claro que ~ mat~:
mos num segundo turno de votação. Seria absurdo na f~1 e~ustl~amente. debatida n~ Casa.: AfinaI, Ja
considerar que a matéria fosse ao segundo turno de tramita ha m.al.s de. dOI~ anos. A dlscussao sobre.a
votação sem ter sido amplamente discutida no pri- reforma administrativa e se~~re pe~ane~te, e hOJe
meiro turno. Portanto, é claro que este argumento tenho certeza..de que o Plenano.deseJa dehb;~ar~
não prevalece. Consequentemente, sugenmos o voto sim.

O segundo argumento me parece mais grave, O SR. PRESIDENTE (Michel T:~e~) - A Lide-
porque, apesar de a sua interpretação ter sido sub- rança do Governo recomenda o voto sim .
metida não só ao alvitre deste Plenário, com decisão O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles
majoritária já tomada e, portanto, tratar-se de maté- que estiverem de acordo com o requerimento per-
ria vencida, os nobres membros da Oposição sub- maneçam como se acham. (Pausa.)
meteram-na ainda à apreciação do Judiciário, que Aprovado.
não acolheu seu ponto de vista. Está encerrada a discurssão.

Por isso, é claro que se trata apenas de manobra O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so-
protelatória, e, como o País tem pressa, o PMDB quer bre a Mesa os sequintes
votar e é favorável ao encerramento da discussão.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, cabe razão ao Deputado Wagner Rossi. As
razões apresentadas pela Oposição já foram sufi
cientemente debatidas na Comissão Especial, por
duas vezes, e aqui neste plenário, quando a questão
de ordem levantada pela Oposição a respeito da re
dação final foi majoritariamente decidida de acordo
com o relatório do Deputado Moreira Franco.

Esta é uma matéria que estamos discutindo há
dois anos. Já foi debatida pela sociedade e aqui na
Câmara em sucessivas reuniões. Portanto, não há
como, nesta matéria, dizer que se discutiu pouco.
Pelo contrário, discutiu-se muito, e a Oposição agora
apenas apresenta argumentos de ordem técnica já
superados e decididos pelo Plenário desta Casa.

Acho que o Plenário e a sociedade querem a
decisão. Então, o PSDB vota pelo encerramento da
discussão. Nosso voto é "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio tam-



REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 3
(SIMPLES)

Justificação

A proposta do Relator, tem, como principal mé
rito, instituir a revisão geral anual, sem distinção de
índices. No entanto, ao referir-se apenas a ·servido
res públicos·, sem explicitar que se dirige aos civis e
militares, complementa a intenção de desvincular-se
os servidores civis dos militares, para efeito de rea
juste. Além de uma afronta ao princípio maior da iso
nomia, é uma violência contra os servidores civis,
que há mais de 1.000 dias estão sem reajustes, en
quanto o governo FHC já cogita - antes mesmo de
aprovada esta Emenda - de conceder reajuste dife
renciado aos militares. Assim, para evitar esse con
flito e a quebra do direito de todos os servidores - ci
vis e militares - terem o mesmo reajuste, é necessá
rio manter o texto atual, neste particular, como aliás
reconheceram os Líderes Governistas ao encami
nhar a votação em primeiro turno.

Sala das Sessões, - Agnelo Queiroz, Bloco
Parlamentar PT/PDT/PC do B - Marcelo Déda Vice
Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC do B.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE DE BANCADA
Nº4

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, I, do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
alteração ao inciso X do art. 37, constante do art. 3º
da Redação para o Segundo Turno de discussão da
Proposta de Emenda à Constituição nº 173-E, de
1995.

Sr. Presidente:
Requeremos, nos termos do art. 161, I e § 2º, e

162 do Regimento Interno Destaque para Votação
em Separado para suprimir as expressões:

"... ou outra espécie remuneratória "
e "... ou de qualquer outra natureza "

constantes do inciso XI, do art. 37, referendado
no art. 3º da redação para o Segundo Turno da PEC
nº 173-B, de 1995, após as expressões, respectiva
mente:

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N2173-B195

REUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 2
(BANCADA PSB)

Sehor Presidente,
Com base no art. 161, § 2º, do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
expressão ·de acordo com a natureza e complexida
de do cargo ou emprego, na forma prevista em lei",
constante do iciso 11 do art. 37 proposto pelo art. 3º
da Redação para o Segundo Turno de discussão da
Proposta de Eemenda à Constituição nº 173-E, de
1995
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37. Estes pricípios devem ter aplicação geral e restri- vel, tornando desnecessária a modificação, que
ta a toda a Administração, e não apenas à Adminis- deve ser rejeitada.
tração dereta, autárquica e funcional. É um escânda- Sala das Sessões, Alexandre Cardoso, Líder
lo que se busque - sob o véu da maior flexibilidade - do PSB.

deixar margem a negociatas.e falcatu~as, e e~sa ~o- PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
dificação vem sendo denunciada por Insuspeitas Ins- N2 173-B195
tituições como a Câmara Brasileira da indústria da
Construção e pelo Ministério Público corno capaz de
gerar esses problemas, pelo que deve ser rechaçada.

Salas das Sessões, Agnelo Queiroz, Bloco
Parlamentar PT/PDT/PCdoB Marcelo Déda, Vice-lí
der do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

Justificação

As Expressões ora destacadas dizem respeito
ao ingresso de cidadãos no serviço público. Por
meio da alteração ao inciso 11 do art. 37, poderá ser
constitucionalizada permissão para que os concur
sos públicos seja estruturados de maneira a permitir
a contratação com maior grau de discricionariedade,
convertendo-se no "processo seletivo· proposto ini
cialmente pelo governo. Essa dicricionariedade se
evidenciará na forma como serão estruturados os
concursos, de modo a atender as ·peculiaridades·
de cada caso.

Além disso, a atual Constituição já permite que
sejam elaborados e realizados de acordo com o con
teúdo atributivo dos cargos, o que é suficiente para
aplicar teóricas ou práticas, conforme o caso, se fos
se essa a necessidade a justificar a mudança.

É bom lembrar que a intenção original do go
verso era permitir a contratação por processo seleti
vo de títulos apenas para empregos públicos, e per
mitir a discriminação no ingresso por meio de limite
de idade, o que foi inadmitido pela CCJA.

Se o é de estabelecer requsitos diferenciados
de qualificação técnica ou proficional, isso já é possí-
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"... pensões..." e "... incluídas as vanta
gens pessoais...",

passando o referido dispositivo a ter a seguinte
redação:

"Art. 37 .
XI - a remuneração e o subsídio dos

ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica
e fundacional dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políti
cos e os proventos, pensões, percebidos cu
mulativamente ou não, incluídas as vanta
gens pessoais, não poderão exceder o sub
sídio mensal, em espécie, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal;"

Sala das Sessões, em 19 de novembro de
1997. - Deputado Luiz Buaiz Vice-Líder do PL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 173, DE 1995

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 5 (SIMPLES)
(Do Deputado Nilson Gibson)

Senhor Presidente
Requeiro a V. Exª nos termos do art. 161, inci

so V, do Regimento Interno, destaque para suprimir
a expressão "cumulativamente ou não" do inciso XI
do art. 37 da Constituição Federal, com a redação
dada pelo art. 3º da PEC nº 173, de 1995.

Sala das Sessões, em 19 de novembro de
1997. - Deputado Nilson Gibson, PSB

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 173-B195

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 6
(Bancada do Bloco PT/PDT/PC do B)

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, § 22, do Regimento In

terno, requeremos destaque para votação em sepa
rado do inciso XXI do art. 37 da CF proposto pelo
art. 32 da Redação para o Segundo Turno de discus
são da Proposta de Emenda à Constituição nº 173
E, de 1995, com vistas à sua supressão.

Justificação

A proposta do Relator, combinada com a reda
ção do art. 22, XXVII e com o art. 173 terá o efeito
de "flexibilizar" o regime de compras e contratações
das estatais, liberando-as de atender aos princípios
da igualdade de condições e de requisitos para licitar

previstos neste inciso. As empresas ficarão sujeitas
apenas às normas gerais, diferenciadas das aplicá
veis à administração direta, autárquica e fundacio
nal, ferindo-se o princípio maior da impessoalidade.
O destaque visa manter o texto atual da CF, preser
vando a regra segundo a qual as licitações terão que
sempre observar igualdade de condições para todos
os concorrentes, seja na administração direta, autar
quias, fundações óu empresas estatais.

Sala das Sessões, em 19-11-97. Dep. Marcelo
Déda,.Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
do B - Agnelo Queiroz, Bloco Parlamentar
PT/PDT/PC do B.

REQUERIMENTO DESTAQUE DE BANCADA Nº 7
(PMDB)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, § 22 , do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Des
taque de Bancada para Votação em Separado, do
inciso XXI, do art. 37 da Constituição Federal, pro
posto pelo art. 32 da Redação do Vencido para o Se
gundo Turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 173, de 1995, que modifica o Capítulo da Ad
ministração Pública, acrescenta normas às Disposi
ções Constitucionais Gerais e estabelece normas de
transição.

Sala das Sessões, em de novembro de 1997. 
Luis Roberto Ponte - Vice-Líder do Bloco Parla
mentar - Wagner Rossi - Vice-Líder do Bloco Par
lamentar PMDB/PSD/PRONA.

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 173-B/95

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 8
(Bancada do Bloco PT/POT/PCdoB)

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, § 2º, do Regimento In

terno, requeremos destaque para votação em sepa
rado do art. 52 da Redação para o Segundo Turno
de discussão da Proposta de Emenda à constituição
nº 173-E, de 1995.

Justificação

A redação do Segundo Turno fraudou total
mente a decisão do Plenário em primeiro turno.

Além da supressão da previsão de regime jurí
dico único para os servidores - o que dará margem
à doação ora do regime de cargo, ora do regime de
emprego, com preferência para este último - não há
sequer previsão de um regime laboral próprio para
os servidores. Com isso, a administração poderá



REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 10
(BANCADA - PPB)

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, , do Regimento Inter-

no, requeremos destaque para votação em separa
do do § 42 do art. 39, proposto pelo art. 52 da Reda
ção para o Segundo Turno de discussão da Propos
ta de Emenda à Constituição nº 173-E, de 1995,
com vistas à sua supressão.

Justificação

O § 4º do art. 39, adulterado pelo Relator, sub
verte a decisão do Plenário em primeiro turno, quan
do foi rejeitada a vedação genérica de incorporação
de vantagens constante do art. 39, 11I do substitutivo
original.

A regra torna letra morta o princípio da irreduti
bilidade salarial, no que se refere às gratificações de
chefia e ao adicional de produtividade, cuja eventua
lidade poderá ser apenas aparente.

Vantagens dessa natureza devem ser incorpo
ráveis em razão da habitualidade de seu pagamento.
O combate aos excessos deve ser travado, mas não
mediante a mera supressão do direito, como resulta
ria da proposta do Relator, o que tornaria o servidor
que percebeu tais vantagens por longos períodos
vulneráveis à redução abrupta de sua remuneração.

A vedação genérica de quaisquer incorporaçõ
es aos vencimentos, que volta travestida no § 4º do
art. 39, na forma proposta pelo Relator, fatalmente
se tornará num instrumento de cerceamento do direi
to à aposentadoria integral e materializará a irreduti
bilidade salarial para os inativos, rompendo inclusive
a paridade entre ativos e inativos. Dizer que as van
tagens - quaisquer que sejam - deixarão de ser pa
gas quando cessarem as condições que lhes deram
causa é dizer que não há remuneração, não há irre
dutibilidade, não há parcelas habituais. A matéria

Requer destaque para suprimir o §
4!! do art. 39 da Constituição Federal, com
a redação que lhe deu o art. 52 do substi
tutivo à proposta de Emenda Constitucio
nal o!! 173-8/95, votada em primeiro turno
pelo Plenário da Câmara dos Deputados.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 161 § 2º do regimento Interno da Câmara dos
Deputados, destaque, para suprimir o § 4º do art. 39
da Constituição Federal, com a redação que lhe deu
o art. 5º do substitutivo à proposta de Emenda Cons
titucional nº 173-B/95, votada em primeiro turno pelo
plenário desta Casa.

Justificação

A atual redação deste parágrafo, aprovada
pela Comissão de Redação, além de constituir exce
ção ao que foi votado em plenário no primeiro turno,
foi modificada pelo Relator. O mérito do § 5º (que
passou a § 4º da redação do vencido) foi alterado
mediante a supressão da referência às vantagens
não incorporáveis aos proventos da inatividade (adi-
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adotar genericamente a CLT no serviço Público, em cional noturno e serviços extraordinários). Com a al-
lugar do regime de cargo, sem que qualquer servidor teração a redação fica genérica, dispondo .que '.'as
tenha direito à estabilidade nem à aposentadoria in- vantagens (sem especificar quais) deixarão de ser
tegral. Por isso, é indispensável manter o texto em percebidas quando cessarem as condições que lhe
vigor, pela supressão das modificações. deram causa". Tal redação poderá ser utilizada para

Além disso, foi modificada radicalmente a reda- a supressão pura e simples, mediante lei ordinária,
ção do § 42, a fim de permitir que haja corte de gratifi- de vantagens dos proventos e pensões. Com resul-
cações e vantagens e que o servidor ao passar para a tado efetivo o relator restabelece a possibilidade de
inatividade possa sofrer abrupta redução salarial. quebra de paridade entre ativos e inativos.

Outro aspecto é que a redação permite - em Sala das Sessões, de novembro de 1997. - Sér-
face da supressão do princípio da isonomia - que gio Arouca, Líder do PPS - Augusto Carvalho, PPS.
cada Poder tenha sua própria política remuneratória, PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
com estruturas remuneratórias e critérios de classifi- N!! 173-8/95
cação específicos para suas carreiras e cargos.

Por fim, fica afastada a garantia da irredutibili
dade salarial, por meio da alteração ao art. 39, § 2º,
e garantida apenas irredutibilidade de vencimento.

A fim de assegurar o RJU, os direitos previden
ciários dos servidores, a irredutibilidade e as regras
mínimas de isonomia em termos remuneratórios, é
necessário rejeitar este artigo.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997.
Marcelo Déda, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PT/PDT/PCdoB.

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N!! 173-8/95

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 9
(BANCADA)



PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N!! 173-8/95

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
Nº 12 (SIMPLES)

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, I, do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado do
§ 9º do art. 39 da CF, proposto pelo art. 5º da reda
ção para o segundo turno de discussão da Proposta
de Emenda à Constituição nº 173-E, de 1995, com
vistas à sua supressão.

Justificação

Além de constitucionalizar desnecessariamente
norma de caráter infralegal, a redação proposta pelo
Relator poderá trazer graves prejuízos e inconve
nientes à administração direta, cerceando a cessão
de servidores entre seus órgãos. Além de irracional
- já que, em qualquer caso, trata-se de servidores
pagos pelo Tesouro - esta regra servirá como instru
mento para cercear o requisitado a abrir mão da re
muneração do órgão de origem, aceitando apenas a
remuneração do cargo comissionado, em muitos ca
sos com redução salarial.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997. 
Agnelo Queiroz, Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB
- Marcelo Déda, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PT/PDT/PCdoB.

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 173-8195

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 13
(Bancada do Banco PT/PDT/PC do B)

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, § 2º, do Regimento In

terno, requeremos destaque para votação em sepa-

DESTAQUE DE BANCADA Nº 11

Senhor Presidente,
Com base no que dispõe o inciso I do art. 161,

combinado com o § 2º do mesmo artigo, do Regi
mento Interno, requeremos a Vossa Excelência des
taque para votação em separado - DVS, para su
pressão do parágrafo 9º do art. 39, da Constituição
Federal, constante do art. 5º da Redação para o Se
gundo Turno de Discussão da Proposta de Emenda
à Constituição nº 173-B, de 1995.

Justificação

A regulamentação desta matéria na Constituição
Federal é absolutamente inconveniente, indo de en
contro à praxis das nações desenvolvidas que é o de
"desconstitucionalizar" a Carta Magna, isto é, restringir
o texto da mesma àquelas matérias absolutamente im
prescindíveis e praticamente imutáveis no tempo.

Portanto, não tem o menor sentido tratar na
Constituição de uma regra de administração de pes
soal que por sua própria natureza é suscetível de
mudanças segundo as necessidades da própria Ad
ministração Pública.

Convém salientar ademais, que o instituto da
"requisição" tem, em muitos casos, substituído, em
parte, a contratação de servidores públicos, princi
palmente nos últimos anos, nos quais restrições fi
nanceiras e orçamentárias, somadas à visível dete
rioração do serviço público, tem encontrado na cha
mada "requisição" a maneira de fazer funcionar al
guns importantes e estratégicos postos de serviço.

Por outro lado, as requisições permitem uma
certa oxigenação no setor público, viabilízando o in
tercâmbio de experiências entre grupos profissionais
da Administração Pública. Trazem também as vanta
gens de proporcionarem a escolha de gerentes qua
lificados e que estes exerçam suas funções com
maior grau de independência, pois sabem que ao fim
de suas respectivas gestões, em determinado tempo
político podem, eventualmente, serem deslocados
para outros Órgãos e Entidades, evitando serem
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deve ser regulada em lei, como aliás já é feito no art. perseguidos por atos administrativos praticados,
68 da Lei nº 8.112, que prevê que o pagamento dos que, muitas vezes, contrariam interesses e pessoas_
adicionais de insalubridade e periculosidade cessa Ademais, como é que ficaria a situação, por
com a eliminação das condições ou dos riscos que exemplo, da Presidência da República que não dis-
deram causa à sua concessão. põe de quadro próprio de pessoal, aliás medida cor-

Sala das Sessões, Gerson Peres, Vice-Líder reta que' permite que cada novo Governo possa
do PPB - Jofran Frejat, Vice-Líder do PPB - Odel- compor aquele órgão com servidores de sua extre-
mo Leão, Líder do PPB. ma confiança, dada a natureza estratégica das ma-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO térias qu~ ali t~amitam. . .
N!! 173-C DE 1995 AssIm, e conveniente e correto que o citado

(
Do P d 'E f) parágrafo do art. 39 da Constituição Federal, refer-

o er xecu IVO enciado no art. 5º da redação para o 2º turno seja
- Apreciação em 22 Turno - suprimido.

Sala das Sessões, 18 de novembro de 1997.
Odelmo Leão, Líder do PPB - Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 17
(BANCADA)

Senhor Presidente
Com base no art. 161, § 2º, do Regimento In

terno, requeremos destaque para votação em sepa
rado do § 4º do art. 169, constante do art. 23 da Re
dação para o Segundo Turno de discussão da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 173-E, de 1995.

Justificação

O parágrafo encerra conteúdo altamente pro
blemático.

Na prática, flexibiliza inteiramente a estabilida
de, ao permitir a demissão de servidores estáveis
por excesso de gasto.

Essa prerrogativa poderá ser utilizada sempre
que um governante irresponsável provoque o au
mento do gasto acima do limite fixado na Lei com
plementar. Bastará que a lei complementar altere o
prazo atualmente fixado na Lei Camata e que se en
cerra em 1998, reabrindo a possibilidade de demis
sões.

Assim, sempre que se produzir um quadro 
mesmo artificial ou temporário - de crise financeira,
será possível demitir os servidores estáveis, extinguin
do, na prática, essa garantia do cidadão e do servidor.

Não haverá qualquer categoria que esteja a salvo
dessa situação. Não haverá, portanto, qualquer garantia
de que quem ingressou pelo mérito, ou adquiriu o direito
à estabilidade, permanecerá em seu cargo, podendo ser
demitido sempre que um rnau governante produza con
dições de descontrole do gasto com pessoal.

Excelentíssimo Senhor Presidnete da Câmara
dos Deputados:

Requeremos, nos termos do art. 161 § 2º do
Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado dos arts. 10 e 21 do Substitutivo do Relator à
PEC 173195, com vistas a sua supressão.

Sala das Sessões, em 19 de novembro de
1997. -Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.

Exmº Sr. Presidente da Câmara dos Deputados

DESTAQUE DE BANCADA Nº 15

Requeremos, nos termos do art. 161, § 2º, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, des
taquer supressivo para votação em separado do art.
12 do Substitutivo à PEC 173-C/95.

Sala das Sessões, - Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 16
(BANCADA PMDB)

rado da expressão ·com remuneração proporcional Senhor Presidente,
ao tempo de serviço·, cosntante dos §§ 2º e 3º do Requeremos, nos termos do art. 161, § 2º do
art. 41 da CF proposto pelo art. 6º da Redação para Regimento Interno da Câmara dos Deputados, des-
o segundo Turno de discussão da Proposta de taque para supressão, da expressão "...após cinco
Emenda à Constituição nº 173-E, de 1995. anos de efetivo exercício...·, constante do parágrafo

J tT a ão único, do art. 132 da Constituição Federal, proposto
us I IC ç pelo artigo 18 da PEC nº 173-E/95, que modifica o

O Substitutivo aprovado em primeiro turno aco- regime e dispõe sobre princípios e normas da Admi-
lhe a proposta do governo de permitir a disponibiliza- nistração Pública, servidores e agentes políticos,
ção do servidor com remuneração proporcioinal ao controle de despesas e finanças públicas, e custeio
tempo de serviço. Essa prerrogativa teria o poder de de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras
tomar o servidor absolutamente vulnerável. O gover- providências.
no Collor manteve, por mais de um ano, 54.000 ser- Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997. _
vidores em disponibilidade, parte desse tempo com Geddel Vieira Lima, Lider do Bloco Parlamentar
remuneração proporcional. Se o STF não houvesse PMDBIPSD/PRONA _ Wagner Rossi, Vice-Líder do.
cassado essa prerrogativa, determinado o pagamen- Bloco Parlamentar PMDB/PSD/PRONA.
to integral, a sua desastrada reforma administrativa '
teria tido conseqüências ainda mais trágicas no que PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
teve: com proventos proporcionais, os servidores Nº 173-8195
não tem como sobreviver enquanto aguardam o
aproveitamento em outro órgão ou cargo. Qualquer
govemante poderia utilizar esta prerrogativa abusi
vamente, destruindo setores inteiros da Administra
ção, sob a alegação de que os servidores são des
necessários, e com isso reduzir os gastos com pes
soal de maneira arbitrária.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 1997. 
Marcelo Déda, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PT/PDTIPC do B - Agnelo Queiroz, Bloco Parla
mentar PT/PDT/PC do B.

REQUERIMENTO DESTAQUE DE BANCADA
Nº 14 (PFL)
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Cerca de 1 milhão e 200 mil servidores pode- foram transformados em Estados; os poli·
rão ser demitidos em todo o país, e caberá a cada ciais militares que tenham sido admitidos por
deputado responder pela sua parte nesse exército força de lei federal, custeados pela União; e
de excluídos que se criará a partir das demissões. ainda os servidores civis nesses Estados

Sala das Sessões, Marcelo Déda, Vice-líder com vínculo funcional já reconhecido pela
do Bloco Parlamentar, PTIPDTIPCdoB -Agnelo União, constituirão quadro em extinção da
Queiroz, Bloco Parlamentar PTIPDTIPCdoB administração federal, assegurados os direi-

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL tos e vantagens inerentes aos seus se~ido-
N!! 173.8195 res, .vedado o pagamento, a qualquer titulo,

de diferenças remuneradas.
REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 18 § 1º Os servidores da carreira policial

(SIMPLES) militar continuarão prestando serviços aos
Senhor Presidente, respectivos Estados, na condição de cedi-
Com base no art. 161, I, do Regimento Interno, re- dos, submetidos às disposições legais e re-

queremos destaque para votação em separado do art. gulamentares a que estão sujeitas as corpo-
25 da Redação para o Segundo Turno de discussão da rações das respectivas Policias Militares, ob-
Proposta de Emenda à Constituição nº 173-E, de 1995. servadas as atribuições de função compati

veis em seu grau hierárquico.
Justificação § 2º Os servidores civis continuarão

O Relator adulterou a redação dada ao art. prestando serviços aos respectivos Estados,
206, inciso V pelo art. 25 do Substitutivo, para permitir na condição de cedidos, até seu aproveita-
que sejam adotados "planos de Carreira" diferenciados mento em órgão da administração federal."
para o magistério e, com isso, rompido definitivamente
o princípio,da isonomia nas universidades públicas. Justificação

Um professor do Acre, de Rondônia, da Paraí- Após diversas discussões a respeito da necessi-
ba ou do Pará poderá ganhar muito menos do que dade de regularização funcional dos servidores do ex-
seu colega de São Paulo ou Minas Gerais. Cada Territórios que prestavam serviços na data de sua
Universidade poderão ter o seu próprio plano de car- constituição em Estados, ficou assentado entre os
reira - enquanto hoje, por força da Constituição, o membros desta Casa a conveniência de se dar uma
Plano é único, fixado pela Lei n2 7.596, de 1986. solução definitiva à pendência que, há muitos anos,

Sala das Sessões,· Agnelo Queiroz, Bloco desde a Constituição do Estado de Rondônia, vem ge-
Parlamentar PT/PDT/PCdoB - Marcelo Déda, Vice- rando injustiças entre os servidores públicos daquele
líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB. Estado, corno também do Amapá e de Roraima.

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL É de se destacar que, até a sua instituição da-
N2 173.D, DE 1995 quelas unidades federais, os servidores aqui abran

gidos, quaisquer fosse a sua origem, prestavam ser-
Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados viços à União. Nada mais justo, portanto, que o tra-
REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 19 tamento dispensado a eles seja igual para todos

(BANCADA PFL) quantos se apresentavam em iguais condições na
Requeiro, nos termos do art. 161, § 22, do Re. mesma data.

gimento Interno, destaque para a supressão da ex~ Assim é que mister se faz corrigir a omissão re-
pressão "do Amapá e de Roraima", constantes do sultante do texto aprovado em primeiro turno. Isso
art. 33, caput, da redação aprovada para o Segundo se deu em decorrência do processo regimental de
Turno de Discussão e Votação da PEC n!l 173-0, de aprovação de emendas aglutinativas, que dá priori-
1995, ficando o artigo com a seguinte redação: dade ao texto inicial aprovado em relação a uma de-

"Os servidores públicos federais da ad- terminada matéria, prejudicando os demais.
ministração direta e indireta, os servidores De fato, ficou prejudicada a votação da Emen-
municipais e a integrantes da carreira poli- da Aglutinativa nl! 49, que aglutinava as idéias conti-
cial militar dos ex-Territórios Federais, que das nas emendas nl! 21 (da Deputada Raquel Capi-
comprovadamente encontravam-se no exer- beribe e outros), 50 (do Deputado Salomão Cruz e
cício regular de suas funções prestando ser- outros) e 20 (da Deputada Teima de Souza e ou-
viços àqueles ex-Territórios na data em que tros). Essa emenda previa a incorporação, aos qua-



DESTAQUE DE BANCADA Nº 22

- Apreciação em 29 Turno -

Senhor Presidente,

Com base no art. 161, § 2º, do Regimento In
terno, requeremos Destaque para Votação em Se
parado do art. 34 da Redação para o Segundo Tur
no de discussão da Proposta de Emenda à Consti
tuição nº 173-E, de 1995.

Justificação

A redação do art. 34 visa beneficiar os donos
de cartórios e serventias judiciais privatizadas que
não precisarão submeter-se ao requisito da aposen
tadoria compulsória aos 70 anos.

É uma manobra de desespero que revela o inte
resse expúrio de manter-se à frente de uma serventia
eternamente, não abrindo espaço para os novos titula
res que deverão ser escolhidos por concurso.

A imoralidade dessa norma só se iguala às
fraudes cometidas na redação do vencido, onde a in
tenção de distorcer os resultados das votações per
mitiu a completa desmoralização desta Proposta de
"Reforma Administrativa" que se presta, na prática,
para todo o tipo de maracutaias.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997. 
Marcelo Déda, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PT/PDT/PCdoB - Agnelo Queiroz, Bloco Parlamen
tar PT/PDT/PCdoB.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N9 173-C, DE 1995

(Do Poder Executivo)
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dros do Poder Executivo da União, dos "servidores REQUERIMENTO DE DESTAQUE
federais dos ex-Territórios", sem distinção, concur- (Bancada do Bloco PT/PDT/PCdoB)
sados ou estabilizados pelo art. 19 do ADCT da
Constituição de 1988, que não tivessem optado pe
los quadros estaduais, e ainda com a possibilidade
de integrarem quadro em extinção se continuassem
prestando serviços aos Estados.

Quando da regulamentação do processo de
criação do Estado de Rondônia, a Lei Complementar
nº 41 .nã2 conferiu a prerrogativa da opção aos servi
dores militares do ex-Território, mas a União ficou
encarregada de custear esse pessoal pelo prazo de
10 anos (conforme art. 36). Interessante notar que o
art. 22 da referida lei complementar, assegura ao ci
tado pessoal militar todos os seus direitos e vanta
gens que tinham como servidores da União, mesmo
transferidos para a Policia Militar do novo Estado. O
parágrafo único do mesmo artigo determina a "apli
cação da legislação federal pertinente" ao pessoal
militar até que "o Estado, nos limites de sua compe
tência, legisle a respeito".

Em face do exposto, que comportaria ainda ou
tras argumentações em favor da presente emenda,
acreditamos que os Senhores Deputados serão sen
síveis para que se corrija a situação equivocada que
alijou os servidores do Estado de Rondônia da solu
ção finalmente encontrada para resolver, em definiti
vo, as pendências relativas aos servidores públicos
dos ex-Territórios. Sala das Sessões, de novembro
de 1997.

Dep. Oscar Andrade PFURO Dep. Inocêncio
de Oliveira, Líder do PFL. Geddel Vieira Lima,
Líder do Bloco Parlamentar PMDB/PSD/PRONA.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

DESTAQUE DE BANCADA Nº 20

Requeremos, nos termos do art. 161, I, § 2º do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Des
taque para Votação em Separado da seguinte ex
pressão "do Amapá e de Roraima", constante do ar
tigo 33 da redação para o segundo turno da PEC nº
173-D, de 1995, que modifica o regime e dispõe so
bre princípios e normas da Administração Pública,
servidores e agentes políticos, controle de despesas
e finanças públicas, e custeio de atividades a cargo
do Distrito Federal, e dá outras providências.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997.
Aécio Neves, Líder do PSDB.

Senhor Presidente,
Com base no que dispõe o inciso I do art. 161,

combinado com o § 2º do mesmo artigo, do Regi
mento Interno, requermos a Vossa Excelência Des
taque para Votação em Separado - DVS, para Su
pressão da seguinte expressão abaixo, constante do
art. 35, da Redação para o Segundo Turno de Dis
cussão da Proposta de Emenda à Constituição nº
173-B, de 1995.

"... incluindo as de fiscalização e arrecadação
tributária, previdenciária e do trabalho, orçamento e
controle interno, segurança pública, diplomacia, ad
vocacia e defensoria pública."

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N9 173-8/95 Justificação



Justificação

A relação <;la atividades exclusivas de Estado
constantes do artígo, além de muito restrita, certamen
te servirá de pretexto para impedir que outras catego
rias venham a ser contempladas na regulamentação
desta matéria. Por isso, e considerando a complexida
de do Estado e de seus quadros de pessoal, é melhor
que a relação, se não for extensiva, pennaneça ao ní
vel da legislação complementar e ordinária, permitindo
que os ajustes sejam feitos sem maiores problemas.

Sala das Sessões, - Agnelo Queiroz, Bloco
Parlamentar PT/PDT/PCdoB - Marcelo Déda, Vice
Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

DESTAQUE DE BANCADA Nº 24

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Requeremos, nos termos do art. 161, I, § 22 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Des
taque para Votação em Separado do seguinte termo
"interno·, constante do artigo 35 da redação para o
segundo turno da PEC nº 173-0, de 1995, que modi
fica o regime e dispõe sobre princípios e normas da
Administração Pública, servidores e agentes políti
cos, controle de despesas e finanças públicas, e
custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e
dá outras providências.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997.
Aécio Neves, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Antes
de entrarmos no encaminhamento da votação, há re
querimento constante da pauta da presente sessão,
nos seguintes termos:

Requeremos nos termos do artigo 117, inciso
X, c/c o artigo 193, do regimento Interno da Câmara
dos Deputados, o adiamento da votação da Propos
ta de Emenda à Constituição nº 173, de 1995 (se
gundo turno), constante da pauta da presente ses
são, por 5 sessões.

Sala das Sessões, em 19 de novembro de
1997. - Marcelo Déda, Více-Líder do Bloco
PT/PDT/PCdoB.

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

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

37362 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Novembro de 1997

A inclusão no texto constitucional, de uma re- çamento e controle interno, segurança pública, diplo-
lação de "atividades exclusivas de Estado" é ina- macia, advocacia e defensoria pública", constantes
dequada, pois o fenômeno da mudança permanen- do art. 35 da Redação para o Segundo Turno de dis-
te é um processo social inquestionável, vivido por cussão da Proposta de Emenda à Constituição nQ

todos os países, dele não escapando o Brasil, sen- 173-E, de 1995.
do medida insensata enumerá-Ias no corpo da
Constituição.

Ademais, o processo de reforma do Estado
brasileiro que apenas se iniciou com a PEC nll

173/95, imporá, mais adiante, a inevitável necessida
de de redefinição dos papéis dos três níveis de Go
verno (União, Estados, Distrito Federal e Municí
pios), o que levará a significativas transformações no
perfil das respectivas estruturas administrativas e em
seus quadros de servidores.'

Por outro lado, a enumeração aleatória de
algumas "atividades exclusivas de Estado", que
não refletem nem mesmo a atual realidade de
necessidades dos referidos entes federados, fei
ta às pressas e sem o embasamento de qual
quer análise mais acurada, deixou desqualifica
das importantes atividades e carreira de servido
res que requerem, em defesa do interesse coleti
vo da sociedade, um maior grau de segurança e
estabilidade.

A questão foi agravada com a inclusão ilegal
da carreira de Orçamento no texto do Substitutivo
do Relator para votação do Segundo Turno da
PECo .

Assim, torna-se imprescindível que a questão
seja examinada em profundidade, afastada qualquer
opção restritiva ou corporativista. Deve-se deixar o
legislador a tarefa de analisar o texto constitucional,
interpretando, regulando e flexibilizando, no tempo, a
dimensão do conceito de "atividades exclusivas de
Estado", de acordo com as missões, objetivos e con
seqüente aparato institucional organizado para aten
der às redefinições de responsabilidades e compe
tências dos citados níveis de Governo.

Sala das Sessões, 18 de novembro de 1997. 
Odelmo Leão, Líder do PPB - Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL - Gerson Peres, Vice-Líder do PPB.

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
NlI 173-BI95

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
Nº 23 (SIMPLES)

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, I, do Regimento Interno,

requeremos Destaque para Votação em Separado
das expressões "Incluindo as de fiscalização e arre
cadação tributária, previdenciária e do trabalho, or-
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o SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a retira
da do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Defiro o
pedido de retirada do requerimento.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já que evi
dentemente vamos entrar na matéria, solicito um es
clarecimento de V. Exa: a Mesa rejeitará de pronto
qualquer desta.que de matéria rejeitada no primeiro
turno? Esse será o encaminhamento da Mesa?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Será
exatamente esse, tal como foi ajustado em reunião
dos Srs. Líderes, presidida pelo Presidente.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Então,
qualquer requerimento de destaque de matéria que
tenha sido rejeitada no primeiro turno, a Mesa rejei
tará de pronto?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeita
rá de plano - naturalmente, a juízo da Mesa.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Obrigado,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reueri
mento sobre a mesa:

Senhor Presidente
Requermos nos termos do artigo 101, inciso 11,

alínea b, ítem 3, dc o artigo 117, inciso XIII, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, que a votação da
Proposta de Emenda à Cosntituição nº 173, de
1995, seja feita artigo por artigo.

Sala das Sessões, em 19 de novembro de
1997. - Marcelo Déda, Více-Iíder do Bloco Parla
mentar PT/PDT/PCdoB.

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. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero retirar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Defiro o
pedido de V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Agnelo Queiroz
para falar contra a matéria.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB 
DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, vamos votar nesta tarde, com
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grande responsabilidade, a chamada refonna administrativa,
a refonna do aparelho de Estadg do Brasil.

A primeira pergunta que dirijo a todos os Srs.
Parlamentares é como ficará o aparellio de Estado
brasileiro após estas mudanças, mais precisamente
após a reforma administrativa. Quais as propostas
de mudança? Como se organizarão o Estado e o
serviço público brasileiros após tais mudanças? Evi
dentemente, não há respostas porque a proposta de
mudança consiste em duas práticas básicas.

Em primeiro lugar, pretendem-se extinguir to
dos os instrumentos de profissionalização no serviço
público. Acaba-se com a esta.bilidade para poder de
mitir, com o Regime Jurídico Único, para voltarmos à
balbúrdia, para se entrar no órgão público sem con
curso, para se perpetuar os apadrinhamentos. Aca
ba-se também, Sr. Presidente, com a isonomia para
que pessoas que trabalham na mesma área tenham
salários diferentes, e assim por diante.

Em segundo lugar, introduz-se instrumentos
para que o Estado possa passar para o setor priva
do ou organizações sociais o que atualmente cabe
ao próprio Estado. Abre-se mão, portanto, de uma
função do Estado para a área particular.

Obviamente, estas medidas da tão propalada
reforma administrativa significam, em suma, a des
truição, o desmonte do Estado brasileiro.

Não existem propostas alternativas para a me
lhoria do que já está vigendo, Sr. Presidente, por
que, se proponho destruir o serviço público tirando
direitos dos servidores e passo a responsabilidade
do que é público para a área particular, não estou
melhorando esse serviço, mas sim passando a res
ponsabilidade do Estado em áreas essenciais, como
saúde, educação, saneamento, energia, para parti
culares ou as ditas organizações sociais.

Este é o conteúdo fundamental da reforma, Sr.
Presidente: poder transferir o que hoje é público
para particulares.

. E como fica o usuário do serviço público? Vai
acontecer como acontece hoje no Peru, onde a con
sulta médica não é mais pública. No Brasil, bem ou
mal, ainda é o hospital público que atende à maioria
do nosso povo carente e sofrido. Não fosse o hospi
tal público, como o pobre faria para ter acesso à
saúde? Não fosse a escola pública, o que faria o pai
pobre para dar a seus filhos educação?

E agora se propõe que essas áreas deixem de
ser públicas. Inicialmente, não pagarão, mas poste
riormente, sim. Consta do plano diretor da reforma
do Estado que essas organizações sociais podem
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lançar mão de receitas, de cobrança do serviço para, cia operária, em que um pequeno grupo avançado
obviamente, melhorar a prestação desse serviço. que dispunha de altos -salários e de uma organiza-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estare- ção:·sindical avançada conseguia todas as benesses,
mos aprovando a destruição do Estado brasileiro se enquanto a grande maioria dos trabalhadores não ti-
aprovarmos a reforma deste Governo, que não tem nha sequer os direitos essenciais.
propostas de melhoria do aparelho de Estado, que Parece que esta teoria foi transmudada por al-
passou para os bancos falidos a quantia de 29 bilhões guns para a concepção da administração pública
de reais, que gastou no ano passado quase meio bilhão brasileira. Parece que muitos dos que recalcitram
de reais em publicidade, metade do que gastaria de- em aceitar o império da maioria fazem-no porque
mitindo 33 mil servidores. trabalham, sim, pela minoria.

Que moral tem este Governo quando, em uma Quer se criar agora, Sr. Presidente, ao lado da
semana, gasta 10 bilhões de dólares das nossas re- aristocracia operária, uma aristocracia corporativa
servas, submetendo a nossa moeda ao dólar e, conse- que não se interessa pelos direitos de todos os tra-
qüentemente, a nossa economia a interesses exter- balhadores nos entes públicos, mas quer garantir,
nos? Que moral tem este Govemo para pedir aos Par- sim, direitos como aquele dos mais altos salários.
lamentares desta Ca~a que s,e ~xponham, ~~ano elei- Estamos hoje aqui para fazermos uma nova lei,
toral, a todos os ~erv~dores publlcos ~? ~rasll. . . para transformarmos a nossa Constituição, para de

E c0n:'0 flcarao os ex-Temto~los .bras~elrc:s, que a Administração Pública tenha um sentido clara-
que .s?brevlvem sobretudo do funcIonalismo. Nao mente modernizador. Por isso, Sr. Presidente, é pre-
tem Jeito. Qualquer Parlamentar de qualquer ex-Ter- ciso que cada um aqui assuma suas posições com
ritório vai ser c:.0brado: .Não adia~ta dizer que fez ~r:n clareza, os que querem avançar e os que preferem
acordo para nao demitir os servidores do ex-Ternto- ficar com os privilégios.
rio. O Parlamentar será responsável por uma demis- _ , . ., _
são em massa. Como ficará a saúde pública no Bra- ~Aao . tenho duvida de que mnguem, e~ .sa
sil quando passarmos os postos de saúde para a consclencla~ pode _ser ,co~tra um teto d~ salanos
área privada? Como ficará a área da educação? pa~a a admlmstraçao pu~lIca, tendo em vista que o

Esta votação, Sr. Presidente, será cobrada na Pal.s ~nfrenta enormes dificuldades e sobre? grande
vida de cada Parlamentar deste Congresso, não só maiona_dos tra~alh~dor~s recaem,pesados,~nus.
pelos servidores, mas também pela sociedade, que Nao consigo In:'agl~ar alguem c.ontrarIo a.um
utiliza os serviços públicos como única forma de ter processo de modermzaçao, que permite ao servIdor
acesso a certos bens. público, tal qual o trabalhador da iniciativa privada,

Portanto, faço um apelo a todos os Parlamen- ser avaliado.
tares no sentido de que rejeitemos essa reforma ad- Sr. Presidente, o Brasil se cansou do atual sis-
ministrativa. tema, em que o melhor funcionário público, que

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- cumpre com exação suas obrigações, que se dedica
do a palavra ao Sr. Deputado Wagner Rossi para fa- à coisa pública, que considera o seu trabalho uma
lar a favor da matéria. missão e o realiza, é tratado de maneira absoluta-

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP. mente igual ao pior !unc~onário, o relapso, que não
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e c~mpr~ ~s suas obnga9~es e se prevale~e da fun-
Srs. Deputados, penso que o dia de hoje nos dará çao publica em ben~flclo pessoal. Por ISSO, s~r-

ensejo a um grande passo no sentido de definirmos p~eende-m~ que ?I~uem p~s~a ser contra a avalia-
o País que queremos. çao do servidor publico brasileiro.

Não é desconhecido que, segundo a teoria so- Enquanto o salário do melhor servidor for igual
ciológica moderna, os grupos de pressão atuam na ao do pior, o País não conseguirá construir uma so-
sociedade democrática e que isso é legítimo. No en- ciedade justa, porque na própria essência do Estado
tanto, também não se desconhece que, muitas ve- é cultivada a injustiça.
zes, pequenos grupos corporativos têm uma ação Creio que no Congresso Nacional não haverá
desproporcional que faz dos seus interesses aqueles quem pense que o Estado é um meio em si mes-
que definem rumos de políticas sociais em detrimen~ mO,salvo os que se beneficiam dele, salvo os que
to da maioria. querem preservar algumas corporações. Todos sa-

Na vida privada, Sr. Presidente, essa formula~ bemos que a obrigação do Estado é servir à popula-
ção social levou ao conhecido espírit~ t:la aristocra- ção e não aos seus funcionários.
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Sr. Presidente, por incrível que pareça, ainda bescem quando pressionam Parlamentares, tentan-
há quem suponha que o Estado exaure seus recur- do tungar o voto daqueles que representam o povo.
sos numa autofagia, o que para um país ainda pobre E ainda há os que dizem que isso é natural.
é, na verdade, uma forma de surrupiar da população Sr. Presidente, os meios de comunicação vei-
o direito a um serviço público de melhor qualidade. culam terrível chantagem contra os que se opõe à

A matéria que vamos votar hoje é a grande sín- reforma administrativa. Dizem: "quem se opõe à re-
tese da modernização. Pode ter defeitos, mas certa- forma, opõe-se ao Governo; quem se opõe ao Go-
mente será aperfeiçoada e não terá o defeito do imo- vemo, opõe-se ao País". E concluem: "a Oposição é
bilismo, da estagnação, da manutenção permanente nefasta à Nação". Esse tipo de comportamento leva-
de privilégios e extorsões na administração pública. nos à conclusão de que o Sr. Presidente da Repúbli-

Finalmente, penso que ninguém desconhece o ca, que disse ter duas opções - a de renunciar e a
sentido emergencial dessa votação. O País espera de ser ditador -, escolheu a opção da ditadura bran-
do Congresso Nacional um sinal, que não pode ser ca e informal, mas perversa, porque parte do pressu-
outro senão o de que vamos reagir, sim, reformando posto de que é preciso retirar da vida pública aque-
o Estado, melhorando as condições da administra- les que ousam dizer "não". O pior, Sr. Presidente: há
ção pública e do conjunto da população. quem diga que isso é natural. Não, isso não é natu-

É natural a existência de opiniões diversas, rall Essa reforma já está moralmente derrotada, de-
mas neste momento, acima da divergência, há uma vido aos meios utilizados para sua aprovação e aos
síntese democrática, a da maioria: vamos estabele- fins que agasalha.
cer um sinal e uma direção à Nação brasileira. Que Que reforma é essa? Falaram muito sobre a
esse sinal seja baseado na coragem, no enfrenta- necessidade de qualificar o servidor. Mas é preciso
mento da crise na administração pública, para que a dizer que, por mais que queiram valorizá-lo, o que
sociedade tenha também a coragem de enfrentar a escreveram foi um tratado sobre a satanização do
crise nacional. agente público, a desqualificação do servidor, a hos-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa- tilidade absurda e absoluta contra o funcionário pú-
lar contra a matéria, concedo a palavra ao Sr. Depu- blico.
tado Marcelo Déda. Sras. e Srs. Deputados, um dos artigos da re-

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT- SE. Sem forma que será votada hoje obriga Prefeitos e Go-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- vernadores a fazerem demissões em massa. Quem
putados, concedamos ao Governo o benefício da de V.Exas. lavará as mãos com o sangue desses
dúvida. Vamos admitir, em homenagem ao debate, inocentes? Quem de V.Exas. irá jogar nas costas
que os fins dessa reforma sejam justos. Diria a dos funcionários públicos do Brasil a responsabilida-
V.Exas. que a imoralidade, a ausência de ética, a de por uma crise fiscal que não construíram? O Go-
terrível maracutaia com que foram estabelecidos os vemo nos ameaça dizendo que, se não aprovarmos
meios contaminaram os fins e tornaram essa refor- a reforma administrativa, seremos vencidos pelos
ma indigna do Brasil e da Câmara dos Deputados. especuladores. Que bruta mentira! Que terrível

Sr. Presidente, este é um dia lamentável, um cinismo!
dia triste! A matéria que iremos votar não foi produzi- A Argentina, o México e os asiáticos cumpriram
da pela maioria; é filha do concubinato entre uma a lição que o neoliberalismo mandou para as econo-
maioria formada pela força e pela fisiologia e a frau- mias emergentes. Pergunto a V.Exas.: eles cumpri-
de, cujo objetivo é subverter a vontade daqueles que ram a lição; foram perversos em suas políticas so-
votaram no primeiro turno. E ainda há quem diga, Sr. ciais, estão imunes a essa coisa maluca que são as
Presidente, que isso é natural. viagens do capital especulativo, ao ataque às suas

Sr. Presidente, o Orçamento da República está moedas? Não. Eles são vítimas como é o Brasil. A
sendo transformado em moeda de troca, em instru- origem do erro foi a escolha de uma política econô-
mento de barganha para convencer Parlamentares a mica que vulnerabilizou o país e que inviabilizou
votarem a favor do Governo. E ainda há quem diga qualquer perspectiva de crescimento soberano autô-
que isso é natural. nomo e auto-sustentável. Esta é a discussão que

Estamos assistimos ao espetáculo vergonhoso eles não querem.
da capitulação de um Poder que permite que os Sr. Presidente, essa reforma não pode merecer
seus corredores se encham de Governadores de Es- de nós outra coisa senão o voto "não". Não à refor-
tado e Ministros da República, cujas faces não enru- ma e não àqueles que chegam, Srs. Deputados, ao
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absurdo de trocar Deputados desse plenário. Aliás, o tado, não se contribui para uma democracia. Vamos
Governador do meu Estado, Sr. Albano Franco, do debater de frente. Alguém indagou qual será o resul-
PSDB, retirou um Deputado que no primeiro turno tado dessa reforma; como será o setor público de-
votou contra a reforma para substituí-lo por um su- pois dessa reforma. Melhor. Pior do que está não
plente que votará segundo as suas vontades. pode ser. O Estado que está aí reproduz desigualda-

Esse tipo de conduta demonstra que não pode des, pobreza, exclusão social. Aliás, nesse díagnós-
moralizar o Estado quem não age moralmente na tico, devemos estar todos unidos.
Câmara, quem não respeita o Parlamento e quem O debate tem que nos motivar para saber
não tem vocação democrática. Queremos ser parcei- como reconstruir o Estado, de tal maneira que ele
ros da história para realizarmos uma reforma demo- proteja não privilégios, não só no setor público mas
crática com controle social e participação popular. também no setor privado, que não só dê cobertura
Para o projeto de uma reforma democrática, somos àqueles que conseguiram, através de legislações di-
parceiros. Mas a Oposição brasileira não é cúmplice versas, ao longo do tempo, sobretudo ao longo da
do projeto de uma reforma administrativa que prega ditadura, criar uma carapaça que defenda seus inte-
a modernidade patrimonialista. resses a cima de qUctlquer circunstância. Esta é a

A essa reforma dizemos "não". (Palmas.) grande indagação: como reconstruir um Estado que
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para atenda aos que mais necessitam dele, não só na

encaminhar a favor, concedo a palavra ao Sr. Depu- área de serviços, de saúde e de educação, mas
tado José Aníbal. também um Estado que nos vocacione para uma in-

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB -SP. Sem revisão serção soberana e ativa na economia competitiva e
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, globalizada?
ouvindo os previsíveis discursos da Oposição, sur- Desejo dizer ainda, Sr. Presidente, que essas
preendi-me de tal modo que fiquei lamentando a au- medidas que foram adotadas são medidas duras
sência de um grande brasileiro: Stanislaw Ponte Preta. mas que têm o objetivo do qual nenhum de nós,

Seria cômico, se não fosse trágico. O fato de a aqui, sobretudo nós que constituímos a maioria polí-
questão de ordem não ter sido acatada é fraude. O tica, vai abrir mão: impedir a inflação. Este é o pior
fato de o País - na sua grande maioria, através de dos impostos, foi o imposto usado ao longo de deze-
sucessivas pesquisas - querer a reforma é porque nas de anos para financiar a gastança pública com
estamos pressionando, estamos constrangendo a os privilégios e a irresponsabilidade administrativa.
Oposição, estamos criando uma situação em que se Não vamos aceitar; não vamos admitir o retorno des-
imagina silenciar a Oposição. se imposto, ainda que custe medidas duras. Entendo

É um vale-tudo' é o não-reconhecimento de que seja menos dura a do Imposto de Renda da
que aqui existem cid~dãos igualmente eleitos, igual- ~essoa F~Sic? Vai p~gar quem pode pagar. Esse
mente comprometidos com as mais diversas causas, Imposto nao e regressIvo.
todos eles mais ou menos comprometidos com as Sr. Presidente, para nós é inaceitável reduzir o poder
causas da cidadania. de compra do salário. Dessa conquista que valeu uma elei-

Não queremos um Estado mínimo. Seria vul- ção e que valerá outras - ela responde extensivamente às
gar demais imaginar esse esforço hercúleo que esta- amplas maiorias da sociedade -, não abriremos mão.
mos fazendo para votar as reformas para ter um Es- Finalmente, Sr. Presidente, agradeço àqueles
tado mínimo. Queremos reestruturar o Estado brasi- que souberam evoluir, àqueles que compreenderam
leiro. Queremos refundar o Estado brasileiro. Isso o novo tempo que estamos vivendo; àqueles que
não é obra de um partido nem de uma maioria even- abriram mão de conceitos, de idéias que cultivaram ao longo
tual, mas, sim, de toda a sociedade, da sua repre- de sua vida pública, de sua atuação po(íOCa, mas que hoje
sentação política e principalmente da representação votarão, nesta Casa, com convicção, porque entendem que
política que sintoniza com o desejo da sociedade. a reforma do Estado é um compromisso fundamental deste

Ouvi a Deputada Maria Laura dizer uma coisa Governo, ~~ política, ,o ~írito público. ~rare-
importante: que quer alterar a forma e o conteúdo do mos.deste dia nao como u~~ trist~, mas corno um dia em
Estado. Esse é um bom ponto de partida. É o ponto que Iremos destampar o caJXaO, delX8.r qu~ ~s ~res fIores-
de partida que propicia o debate. O aprofundamento çam, votando e aprovando a reforma admlnlstratNa.
da democracia não se faz sem debate. E do jeito O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
que estamos nos comportando aqui, atribuindo a se- do a palavra ao Relator, Deputado Moreira Franco.
gundas, a terceiras intenções o voto de cada Depu-



Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Venho comunicar à douta Mesa, nos termos do
disposto no § 6º do art. 180 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, que meu voto deve ser con
siderado "em branco", para efeito de quorum, por
quanto a matéria em votação relaciona-se com a mi~

nha causa própria, tratando-se evidentemente de as
sunto de meu interesse individual.

Brasília, 19 de novembro de 1997. - Deputado
Wilson Braga, PSOB/PB.

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados
Venho comunicar a douta Mesa, nos termos do

disposto no § 69 do art. 180 do Regimento Interno da
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O SR. MOREIRA FRANCO (Bloco/PMDB-RJ. A nossa proposla vai llJS pemitir, efeIivamenfe, oome-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e çar um ienlX> OO\Qro~, em~ a população, abavés da
Srs. Deputados, hoje vamos concluir um processo CXlrlSCiêrda.doresu\lOOodoiTpooto~paga,poderá~

de ampla e profunda discussão nesta Casa. Cau- dar o seu cx:n::eIo de cidadania e cedavez rrais se i1tegrarna
sou-me profunda estranheza ver, neste plenário, vk:ta derroCIátK:a, social e ec:orilrTt:a do País, sem essas bru-
após dois anos de discussões, reuniões, debates de 1aise~<ifeIeo.;asentrepessoasetegÕeS.

idéias que se contrapunham umas as outras, a defe- Por isso, Sr. Presidente, peço aos companhei-
sa de que estamos a serviço daqueles que querem a ros que votem "sim", pela reforma e por um Estado
privatização do Estado brasileiro. Não queremos verdadeiramente público.
isso. E digo mais, Sr. Presidente, não va":l0s ,deix..ar O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Antes
que prosperem. a,queles que querem a pnvatlz~ça.o de passar à votação da matéria, vou dar conheci-
d? Estado b~asl!elro. Entendemos,q~e nada mais. ra- mento à Casa dos seguintes expedientes:
prdo para pn~atlzar o Estado brasrl~rro.do que de~xar Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:
que ele continue a prestar ao contnbUlnte e ao clda- .
dão um servi o úblico absolutamente insuficiente . Venho comunicar à douta Me~a, nos termos do
inadequado e~njtfsto. ' dl~posto no § 6º do art. 180 do Regimento Interno da

. . . Camara dos Deputados, que meu voto deve ser con-
Esta~os propo~do, Sim, um conJu~t~ de me~l- siderado, pela sua amplitude, segundo doutos enten-

das q~e~ vl~a reorganizar o Esta~o braslle~ro atrave~ dimentos, "em branco", para efeito de quorum, par-
da e~lgencla de pl~~os de c~rrelra, a~raves da. obn- quanto a matéria em votação relaciona-se com a mi-
~atonedade de pol/tlca salanal, atr~ves ~a obngato- nha causa própria, tratando-se evidentemente de as-
nedade de que esses planos estejam vinculados a sunto de meu interesse individual
compromissos de qualificação do servidor. Brasília, 19 de novembro 'de 1997. - Costa

Queremos permitir que a administração públi- Ferreira PFL - MA.
ca, para atender à população que paga 31,5% do '
PIB de tributos, ofereça um serviço que possa ga- Excelentíssimo Senhor
rantir saúde, educação, transporte, segurança, Deputado Michel Temer
que possa garantir tranqüilidade às famílias brasi- DD. Presidente da Câmara dos Deputados
leiras, que, na sua ampla maioria, repudiam, não Venho comunicar à douta Mesa, nos termos do
querem este Estado e apóiam a proposta que hoje disposto no § 6º do art. 180 do Regimento Interno da
votamos aqui, de iniciar um profundo processo de Câmara dos Deputados, que meu voto deve ser con-
redemocratização e de organização do Estado siderado "em branco", para efeito de quorum, por-
brasileiro. quanto a matéria em votação relaciona-se com a mi-

Queremos que daqui por diante todos os servi- nha causa própria, tratando-se evidentemente de as-
dores possam ter revisão anual porque ela está ago- sunto de meu interesse individual.
ra na Constituição, e que essa revisão se faça para Brasília, 19 de novembro de 1997. - Deputado
todos os servidores brasileiros, por meio de leis vo- José Rezende, PPB/MG.
tadas nas Casas Legislativas, aprovadas com o co
nhecimento amplo da população. Queremos que o
usuário participe da avaliação do desempenho do
servidor, para que ele possa exercer controle sobre
aqueles a quem ele paga.

Queremos que a estabilidade permaneça como
um instituto a serviço da comunidade, garantindo
àqueles servidores que não acham que a administra
ção seja um bico a possibilidade de ter a avaliação
periódica de seu desempenho e, por meio dela,
orientar os que dirigem a máquina pública sobre os
cursos e as alternativas de qualificação adequada.
Queremos que haja um teto para diminuir a diferença
brutal existente entre os que ganham os maiores salá
rios e os que percebem 300, 200, 150 reais por mês.
Quem propõe isto não é cúmplice da privatização.
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Câmara dos Deputados, que meu voto deve ser con
siderado Nem branco", para efeito de quorum, por
quanto a matéria em votação relaciona-se com a mi
nha causa própria, tratando-se evidentemente de as
sunto de meu interesse individual.

Brasília, de novembro de 1997. - Deputado
Philemon Rodrigues, PTB - MG.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos a

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N.2173, DE 1995

Em 2º Turno, ressalvados os destaques:
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se

nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
constitucional:

Art. 1º Os incisos XIV e XXII do art. 21 e XXVII
do art. 22 da Constituição Federal passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 21. Compete à União:

XIV - prestar assistência financeira ao
Distrito Federal para a execução de serviços
públicos, por meio de fundo próprio, bem
como manter e organizar sua polícia civil,
polícia militar e corpo de bombeiros militar;

XXII '- executar os serviços de polícia
marítima, aeroportuária e de fronteiras;

Art. 22. Compete privativamente à
União legislar sobre:

XXVII - normas gerais de licitação e
contratação, em todas as modalidades, nas
diversas esferas de governo, para a admi
nistração pública direta, autárquica e funda
cional, obedecido o disposto no art. 37, XXI,
e para as empresas públicas e sociedades
de economia mista, nos termos do art. 173,
§ 1º, 111;"

Art. 2º O § 2º do art. 27 e os incisos V e VI do
art. 29 da Constituição Federal passam a vigorar
com a redação abaixo, inserindo-se no art. 28 o se
guinte § 2º e renumerando-se o atual parágrafo úni
co como § 12:

"Art. 27 .

§ 22 O subsídio dos Deputados Esta
duais será fixado por lei de iniciativa da As
sembléia Legislativa, na razão de, no máxi
mo, setenta e cinco por cento daquele esta
belecido, em espécie, para os Deputados
Fed.erais, observado que dispõem os arts.
39, § 5º, 57, § 72, 150, 11, 153, 111, e 153, §
2º, I.

Art. 28 .

§ 1º Perderá o mandato o Governador
que assumir outro cargo ou função na admi
nistração pública direta ou indireta, ressalva
da a posse em virtude de concurso público e
observado o disposto no art. 38, I, IV e V.

§ 2º O subsídio do Governador, do
Vice-Governador e dos Secretários de Esta
do será fixado por lei de iniciativa da Assem
bléia Legislativa, observado o que dispõem
os arts. 37, XI, 39, § 5º, 150, 11, 153, 111, e
253, § 2º, I.

Art. 29 .

V - subsídio do Prefeito, do Vice-Pre
feito e dos Secretários Municipais fixado por
lei de iniciativa da Câmara Municipal, obser
vado o que dispõem os art. 37, XI, 39, § 52,
150,11,153,111, e 153, § 22, I;

VI - subsídio dos Vereadores fixado
por lei de iniciativa da Câmara Municipal, na
razão de, no máximo, setenta e cinco por
cento daquele estabelecido, em espécie,
para os Deputados Estaduais, observado o
que dispõem os arts. 39, § 52, 57, § 72, 150,
11, 153, 111, e 153, § 22, I;"

Art. 32 O caput, os incisos I, li, V, VII, X, XI,
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX e XXI, e o § 3º do art.
37 da Constituição Federal passam a vigorar com a
seguinte redação, acrescendo-se também ao mes
mo artigo os seguintes §§ 7º a 92:

"Art. 37. A administração pública direta
e indireta, de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obdecerá 'aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade,



VII - o direito de greve será exercido
nos termos e nos limites definidos em lei
específica;
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publicidade, qualidade do serviço prestado rias para o efeito de remuneração de pes-
e, também, ao seguinte: soai do serviço público;

J - a investidura em cargo ou emprego XIV - os acrésGimos pecuniários per-
público depende de aprovação prévia em cebidos por servidor público não serão com-
concurso público de provas ou de provas e putados nem acumulados para fins de con-
títulos, de acordo com a natureza e a com- cessão de acréscimos ulteriores;
plexidade do cargo ou emprego, na forma XV _ o subsídio e os vencimentos dos
prevista em lei, re~sa~vadas as nomeaç?es cargos e empregos públicos são irredutíveis,
~ara cargo e~ comlssao d:clarado em lei de ressalvado o disposto nos arts. 37, XI e XIV,
livre nomeaçao e exoneraçao; 39, §§ 4º e 5º, 150, li, 153, 111, e 153, § 2º, I;

.................................. XVI - é vedada a acumulação remune-

V - as funções de confiança, exercidas rada de cargos públicos, exceto quando hou-
exclusivamente por servidores ocupantes de ver compatibilidade de horários, observado
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a em qualquer caso o disposto no inciso XI:
serem preenchidos por servidores de carrei- a) a de dois cargos de professor;
ra nos casos, condições e percentuais míni-
mos previstos em lei, destinam-se apenas b) a de um cargo de professor com ou-
às atribuições de direção, chefia e assesso- tro técnico ou científico;
ramento; c) a de dois cargos privativos de médico.

.............. XVII - a proibição de acumular esten-
de-se a empregos e funções e abrange au
tarquias, fundações, empresas públicas, so
ciedades de economia mista, suas subsidiá
rias, e sociedades controladas, direta ou in-
diretamente, pelo poder público;

X - a remuneração dos servidores
públicos e o subsídio de que trata o art.
39, § 5º somente poderão ser fixados ou al
terados por lei específica, observada a ini
ciativa privativa em cada caso, assegurada
revisão geral anual, sempre na mesma data
e sem distinção de índices;

XI - a remuneração e o subsídio dos
ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica
e fundacional dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políti
cos e os proventos, pensões ou outra espé
cie remuneratória, percebidos cumulativa
mente ou não, concluídas as vantagens pes
soais ou de qualquer outra natureza, não
poderão exceder o subsídio mensal, em es
pécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal;

XIII - é vedada a vinculação ou equi
paração de quaisquer espécies remunerató-

XIX - somente por lei específica poderá
ser criada autarquia e autorizada a instituição
de empresa pública, de sociedade de eco
nomia mista e de fundação, cabendo à lei
complementar, neste último caso, definir as
áreas de sua atuação;

XXI - ressalvados os casos especifica
dos na legislação, as obras, serviços, com
pras e alienações da administração direta,
autárquica e fundacional serão contratadas
mediante processo de licitação pública que
assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabele
çam obrigações de pagamento, mantidas as
condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigên
cias de qualificação técnica e econômica in
dispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.

§ 3º A lei disciplinará as formas de par
ticipação do usuário na administração públi-
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§ 32 Aplicam-se aos servidores ocu
pantes de cargo público o disposto no art.
79., IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei
estabelecer requisitos c:il'ererricrll de actTissão
quanOOanaturezado cargo oexigir.

§ 4º As vantagens deixarão de ser per
cebido quando cessarem as condições que
lhes deram causa, não incidindo sobre as
parcelas não incorporadas aos vencimentos
a contribuição previdenciária destinada a
aposentadoria ou pensão.

§ 5º O membro de Poder, o detentor
de mandato eletivo, os Ministros de Estado
e os Secretários Estaduais e Municipais se
rão remunerados exclusivamente por subsí
dio fixado em parcela única, vedado o acrés
cimo de qualquer gratificação, adicional,
abono, prêmio, verba de representação ou
outra espécie remuneratória, obedecido, em
qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

§ 6º Lei da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios poderá esta
belecer a relação entre a maior e a menor
remuneração dos servidores públicos, obe-

I - a natureza, o grau de responsabili
dade e a complexidade dos cargos compo
nentes de cada carreira;

11- os requisitos para a investidura;

111 - as peculiaridades dos cargos.

§ 22 A União, os Estados e o Distrito
Federal manterão escolas de governo para
a formação e o aperfeiçoamento dos servi
dores públicos, constituindo-se a participa
ção nos cursos um dos requisitos para a
promoção na carreira, facultada, para isso, a
celebração de convênios ou contratos entre
entes federados.

"

§ 79. A lei disporá sobre os requisitos e
as restrições ao ocupante de cargo ou em
prego da administração direta e indireta que
possibilite o acesso a informações privilegia
das.

ca direta e indireta, regulando especialmen- Art. 5~ O art. 39 da Constituição Federal passa
te: a vigorar com a seguinte redação:

I - as reclamações relativas à presta- "Art. 39. A União, os Estados e Distrito
ção dos serviços públicos em geral, assegu- Federal e os Municípios instituirão conselho
radas a manutenção de serviços de atendi- de política de administração e remuneração
mento ao usuário e a avaliação periódica, de pessoal, integrado por servidores desig-
externa e interna, da qualidade dos serviços; nados pelos respectivos Poderes.

11 - o acesso dos usuários a registros § 1º A fixação dos padrões de venci-
administrativos e a informação sobre atos de mento e dos demais componentes do siste-
governo, observado o disposto no art. 5º, X ma remuneratório observará:
e XXXIII;

111 - a disciplina da representação con
tra o exercício negligente ou abusivo de car
go, emprego ou função na administração pú
blica.

§ 89. A autonomia gerencial, orçamen
tária e financeira dos órgãos e entidades da
administração direta e indireta poderá ser
ampliada mediante contrato, a ser firmado
entre seus administradores e o poder públi
co, que tenha por objeto a fixação de metas
de desempenho para o órgão ou entidade,
cabendo à lei dispor sobre:

a) o prazo de duração do contrato;

b) os controles e critérios de avaliação
de desempenho, direitos, obrigações e res
ponsabilidades dos dirigentes;

c) a remuneração do pessoal.

§ 9º O disposto no inciso XI deste arti
go aplica-se às empresas públicas e às so
ciedades de economia mista, e suas subsi
diárias, que receberem recursos da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Mu
nicípios para pagamento de despesas de
pessoa ou de custeio em geral."

Art. 49. O caput do art. 38 da Constituição Fede
ral passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 38. Ao servidor público da admi
nistração direta, autárquica e fundacional, no
exercício de mandato eletivo, aplicam-se as
seguintes disposições:
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decido, em qualquer caso, o disposto no art.
37, XI.

§ 7º Os Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário publicarão anualmente os valo
res do subsídio e da remuneração dos car
gos e empregos públicos.

§ 8º Lei da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios disciplinará a
aplicação de recursos orçamentário prove
nientes da economia com despesas corren
tes em cada órgão, autarquia e fundação,
para aplicação no desenvolvimento de pro
gramas de qualidade e produtividade, treina
mento e desenvolvimento, modernização,
reaparelhamento e racionalização do serviço
público inclusive sob a forma de adicional ou
prêmio de produtividade.

§ 9º A requisição de servidor público
será regulada em lei, sendo a remuneração
paga integralmente pelo órgão ou entidade
requisitante.

§ 10 A remuneração dos servidores
públicos organizados em carreira poderá ser
fixada nos termos do § 5º deste artigo."

Art. 6º O art. 41 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 41. São estáveis após três anos
de efetivo exercício os servidores nomeados
para cargo de provimento efetivo em virtude
de concurso público.

§ 1º O servidor público estável só per
derá o cargo:

I - em virtude de sentença judicial tran
sitada em julgado;

11 - mediante processo administrativo
em que lhe seja assegurada ampla defesa;

'li - mediante procedimento de avalia
ção periódica de desempenho, na forma da
lei complementar, assegurada ampla defesa.

§ 2º Invalidada por sentença judicial a
demissão do servidor estável, será ele rein
tegrado, e o eventual ocupante da vaga, se
estável, reconduzido ao cargo de origem,
sem direito a indenização, aproveitado em
outro cargo ou posto em disponibilidade com
remuneração proporcional ao tempo de ser
viço.

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua
desnecessidade, o servidor estável ficará
em disponibilidade, com remuneraçeo pro
porcionai ao tempo de serviço, até seu ade
quado aproveitamento em outro cargo.

§ 4º Como condição para a aquisição
da estabilidade, e obrigatória a avaliação es
pecial de desempenho por comissão instituí
da para essa finalidade."

Art. 7º O art. 48 da Constituição Federal passa
a vigorar acrescido do seguinte inciso XV:

"Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional,
com a sanção do Presidente da República,
não exigida esta para o especificado nos
arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as ma
térias de competência da União, especial
mente sobre:

XV - fixação do subsídio dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal, por lei de ini
ciativa conjunta dos Presidentes da Repúbli
ca, da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal e do Supremo Tribunal Federal, ob
servado ° que dispõem os arts, 39, § 5º,
150, 11, 153, 111, e 153, § 2º I;"

Art. 82 Os incisos VII e VIII do art. 49 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 49. É da competência exclusiva
do Congresso Nacional;

VII - fixar idêntico subsídio para os
Deputados Federais e os Senadores, ob
servado o que. dispõem os arts. 37, XI, 39, §
5º, 150, 11, 153, 111, e 153, § 2º, I;

VIII - fixar o subsídio do Presidente e
do Vice-Presidente da República e dos
Ministros de Estado, observado o que
dispõem os arts. 37, XI, 39, § 52, 150, li,
153, 111, e 153, § 22, I;"

Art. 92 O inciso IV do art. 51 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 51. Compete privativamente à Câ
mara dos Deputados:

IV - dispor sobre sua organização, fun
cionamento, polícia, criação, transformação
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ou extinção dos cargos, empregos e funções § 7º Na sessão legislativa extraordiná-
de seus serviços, e a iniciativa de lei para fi- ria, o Congresso Nacional somente delibera-
xação da respectiva remuneração, observa- rá sobre a matéria para a qual foi convoca-
dos os parâmetros estabelecidos na lei de do, vedado o pagamento de parcela indeni-
diretrizes orçamentárias." zatória em valor superior ao do subsídio

Art. 10. Os incisos VI, VII, VIII, IX e XIII do art. mensal."

52 da Constituição Federal passam a vigorar com a Art. 12. O parágrafo único do art. 70 da Consti-
seguinte redação, acrescentando-se ao artigo o § 2º tuição Federal passa a vigorar com a seguinte reda-
abaixo e renumerando-se o atual parágrafo único ção:
para § 1º:

"Art. 52. Compete privativamente ao
Senado Federal:

VI - fiscaliz~ o cumprimento dos limi
tes globais do montante da dívida consoli
dada da União, dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Municípios;

VII - fiscalizar o cumprimento dos limi
tes globais e das condições para as opera
ções de crédito externo e interno da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios;

VIII- fiscalizar o cumprimento dos limi
tes e das condições para a concessão de
garantia da União em operações de crédito
externo e interno;

IX - fiscalizar o cumprimento dos limi
tes globais e das condições para o montante
da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;

XIII - dispor sobre sua organização,
funcionamento, polícia, criação, transforma
ção ou extinção dos cargos, empregos e
funções de seus serviços, e a iniciativa de lei
para fixação da respectiva remuneração, ob
servados os parâmetros estabelecidos na lei
de diretrizes orçamentárias;

§ 2º Lei da União disciplinará a partici
pação do Banco Central na fiscalização pre
vista nos incisos VI a IX."

Art. 11. O § 7º do art. 57 da Constituição Fede
ral passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 57 .

"Art. 70 .

Parágrafo único. Prestará contas qual
quer pessoa física ou jurídica, pública ou pri
vada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie
ou administre dinheiros, bens e valores pú
blicos ou pelos quais a União responda, ou
que, me nome desta, assuma obrigações de
natureza pecuniária.·

Art. 13. O § 3º do art. 73 da Constituição Fede
ral passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 73 .

§ 3º Os Ministros do Tribunal de Con
tas da União terão as mesmas garantias,
prerrogativas, impedimentos e subsídio dos
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e
somente poderão aposentar-se com as van
tagens do cargo quando o tiverem exercido
efetivamente por mais de cinco anos."

Art. 14. Os incisos V e VI do art. 93, o inciso 111
do art. 95 e a alínea b do inciso 11 do art. 96 da
Constituição Federal passam a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 93 .

V - O subsídio dos Ministros dos Tribu
nais Superiores corresponderá a noventa e
cinco por cento do subsídio mensal fixado
para os Ministros do Supremo Tribunal Fe
deral e os subsídios dos demais magistra
dos serão fixados em lei e escalonados, em
nível federal e estadual, conforme as res
pectivas categorias da estrutura judiciária
nacional, não podendo a diferença entre
uma e outra ser superior a dez por cento ou
inferior a cinco por cento, nem exceder a no
venta e cinco por cento do subsídio mensal
dos Ministros dos Tribunais Superiores, obe-



Novembro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 37373

decido, em qualquer caso, o disposto nos
arts. 37, XI, e 39, § 5º;

VI - a aposentadoria com proventos in
tegrais é compulsória por invalidez e aos se
tenta anos de idade, e facultativa aos trinta e
cinco anos de serviço, após dez anos de
serviço público, sendo no mínimo cinco anos
de exercício efetivo na judicatura;

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes
garantias:

111 - irredutibilidade de subsídio, ressal
vàdo o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, §
5º, 150, 11, 153, 111, e 153, § 2º, L"

Art. 96. Compete privativamente:

11 - ao Supremo Tribunal Federal, aos
Tribunais Superiores e aos Tribunais de Jus
tiça propor ao Poder Legislativo respectivo,
observado o disposto no art. 169:

b) a criação e a extinção de cargos e a
remuneração dos serviços auxiliares, dos
juízos que lhes forem vinculados e do subsí
dio de seus membros, dos juízes, inclusive
dos tribunais inferiores, onde houver, ressal
vado o disposto no art. 48, XV;"

Art. 15. O § 2º do art. 127 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 127 .

§ 2º Ao Ministério Público é assegura
da autonomia funcional e administrativa, po
dendo, observado o disposto no art. 169,
propor ao Poder Legislativo a criação e ex
tinção de seus cargos e serviços auxiliares,
provendo-os por concurso público de provas
e de provas e títulos, a política remunerató
ria e os planos de carreira; a lei disporá so
bre sua organização e funcionamento."

Art. 16. A alínea c do inciso I do § 5º do art.
128 da Constituição Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 128 .

§ 5º Leis complementares da União e
dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos
respectivos Procuradores-Gerais, estabele
cerão a organização, as atribuições e o es
tatuto de cada Ministério Público, observa
das, relativamente a seus membros:

I - as seguintes garantias:

c) irredutibilidade de subsídio fixado na
forma do art. 39, § 5º, e ressalvado o dispos
to nos arts. 37, X e XI, 150, I, 153, 111, 153, §
2º, L"

Art. 17. A Seção 11 do Capítulo IV do Título IV
da Constituição Federal passa a denominar-se "Da
Advocacia Pública."

Art. 18. O art. 132 da Constituição Fe
deral passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

"Art. 132. Os Procuradores dos Esta
dos e do Distrito Federal organizados em
carreira, na qual o ingresso dependerá de
concurso público de provas e títulos, com a
pai ticipação da Ordem dos Advogados do
Brasil em todas as suas fases, exercerão a
representação judicial e a consultoria jurídi
ca das respectivas unidades federadas.

Parágrafo único. Aos procuradores re
feridos no caput é assegurada estabilidade
após cinco anos de efetivo exercício, me
diante avaliação de desempenho perante os
órgãos próprios, após relatório circunstan
ciado das corregedorias."

Art. 19. O art. 135 da Constituição Federal pas
sa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 135. Os servidores integrantes
das carreiras disciplinadas nas Seções 11 e
111 deste Capítulo serão remunerados na for
ma do art. 39, § 5º.

Art. 20. O § 1º e seu inciso 111 e os §§ 2º e 3º
do art. 144 da Constituição Federal passam a vigorar
com a seguinte redação, acrescido o artigo do se
guinte § 9º:

"Art. 144 ..

§ 1º A polícia federal, instituída por lei
como órgão permanente, organizado e man
tido pela União e estruturado em carreira,
destina-se a:
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§ 3º Para o cumprimento dos limites fi
xados com base no caput deste artigo, du
rante o prazo fixado na lei complementar ali
referida, a União, os Estados, o Distrito Fe
deral e os municípios adotarão as seguintes
providências:

I - redução de pelo menos vinte por
cento das despesas com cargos em comis
são e funções de confiança;

11 - exoneração dos servidores não es
táveis, assim considerados aqueles admiti
dos na administração direta, autárquica e
fundacional sem concurso público de provas
ou de provas e títulos após o dia 5 de outu
bro de 1983.

,Art. 23. O art. 169 da Constituição Federal pas
sa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 169. A despesa com pessoal ativo
e inativo da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios não poderá exce
der os limites estabelecidos em lei comple
mentar.

§ 1º A concessão de qualquer vanta
gem ou aumento de remuneração, a criação
de cargos, empregos e funções ou alteração
de estrutura de carreiras, bem como a ad
missão ou contratação de pessoal, a qual
quer título, pelos órgãos e entidades da ad
ministração direta ou indireta, inclusive fun
dações instituídas e mantidas pelo poder pú
blico, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamen
tária suficiente para atender às projeções de
despesa de pessoal e aos acréscimos dela
decorrentes;

11 - se houver autorização específica
na lei de diretrizes orçamentárias, ressalva
das as empresas públicas e as sociedades
de economia mista.

§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na
lei complementar referida no caput para a
adaptação aos parâmetros ali previstos, se
rão imediatamente suspensos todos os re
passes de verbas federais ou estaduais aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municí
pios que não observarem os referidos limi
tes.

11I - exercer as funções de polícia ma
rítima, aeroportuária e de fronteiras;

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão
permanente, organizado e mantido pela
União e estruturado em carreira, destina-se,
na forma da lei ao patrulhamento ostensivo
das rodovias federais.

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão
permanente, organizado e mantido pela
União e estruturado em carreira, destina-se
na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo
das ferrovias federais.

§ 9º A remuneração dos servidores po
liciais integrantes dos órgãos relacionados
no caput deste artigo será fixada na forma
do art. 39, § 5º."

Art. 21. O art. 163 da Constituição Federal pas
sa a vigorar acrescido dos seguintes incisos VIII a
XI:

"Art. 163. Lei Complementar disporá
sobre:

VIII- os limites globais do montante da
dívida consolidada da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios;

IX - os limites globais e as condições
para as operações de crédito externo e in
terno da União, dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Municípios;

X - os limites e condições para a con
cessão de garantia da União em operações
de crédito externo e interno;

XI - os limites globais e condições
para o montante da dívida mobiliária dos Es
tados, do Distrito Federal e dos Municípios."

Art. 22. O caput do art. 167 da Constituição Fe
deral passa a vigorar acrescido do seguinte inciso X:

"Art. 167. São vedados:

X - a transferência voluntária de recur
sos e a concessão de empréstimos, inclusi
ve por antecipação de receita, pelos Gover
nos Federal e Estaduais e suas instituições
financeiras, para pagamento de despesas
com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos

Estados, do Distrito
pios."

Federal e dos Municí-
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§ 4º Se as medidas adotadas com
base no parágrafo anterior não forem sufi
cientes para assegurar o cumprimento da
determinação da lei complementar referida
neste artigo, o servidor estável poderá per
der o cargo, desde que ato normativo moti
vado de cada um dos Poderes especifique a
atividade funcional, o órgão ou unidade ad
ministrativa objeto da redução de pessoal.

§ 5º O servidor que perder o cargo na
forma do parágrafo anterior, fará jus a inde
nização correspondente a um mês de remu
neração por ano de serviço.

§ 62 O cargo objeto da redução previs
ta nos parágrafos anteriores será considera
do extinto, vedada a criação de cargo, em
prego ou função com atribuições iguais ou
assemelhadas pelo prazo de quatro anos.

§ 7º Lei federal disporá sobre as normas
gerais a serem obedecidas na efetivação da
demissão de servidor prevista no § 4º."

Art. 24. O § 1º do art. 173 da Constituição Fe
deral passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 173 .

§ 12 A lei estabelecerá o estatuto jurídi
ca da empresa pública, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiárias que
explorem atividade econômica de produção
ou comercialização de bens ou de prestação
de serviços, dispondo sobre:

I - sua função social e formas de fisca
lização pelo Estado e pela sociedade;

11 - a sujeição ao regime jurídico pró
prio das empresas privadas, inclusive quan
to aos direitos e obrigações civis, comer
ciais, trabalhistas e tributários;

111 - licitação e contratação de obras,
serviços, compras e alienações, observados
os princípios da administração pública;

IV - a constituição e o funcionamento
dos conselhos de administração e fiscal,
com a participação de acionistas minoritá
rios;

V - os mandatos, a avaliação de de
sempenho e a responsabilidade dos admi
nistradores."

Art. 25. inciso V do art. 206 da Constituição Fe
deral passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 206. O ensino será ministrado
com base nos seguintes princípios:

V - valorização dos profissionais do
ensino, garantido, na forma da lei, planos de
carreira para o magistério público, com piso
salarial profissional e ingresso exclusiva
mente por concurso público de provas e títu
los;"

Art. 26. O art. 241 da Constituição Federal pas
sa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 241. A União, os Estados, o Distri
to Federal e os Municípios disciplinarão por
meio de lei os consórcios públicos e os con
vênios de cooperação entre os entes federa
dos, autorizando a gestão associada de ser
viços públicos, bem como a transferência to
tal ou parcial de encargos, serviços, pessoal
e bens essenciais à continuidade dos servi
ços transferidos."

Art. 27. Até a instituição do fundo a que se re
fere o art. 21, XIV da Constituição Federal, compete
à União manter os atuais compromissos financeiros
com a prestação de serviços públicos do Distrito Fe
deral.

Art. 28. No prazo de dois anos da promulgação
desta emenda, as entidades da administração indire
ta terão seus estatutos revistos quanto à respectiva
natureza jurídica, tendo em conta a finalidade e as
competências efetivamente executadas.

Art. 29. O Congresso Nacional, dentro de cento
e vinte dias da promulgação desta emenda, elabora
rá lei de defesa do usuário de serviços públicos.

Art. 30. É assegurado o prazo de dois anos de
de efetivo exercício para aquisição da estabilidade
aos atuais servidores em estágio probatório, sem
prejuízo da avaliação a que se refere o art. 41, § 4º
da Constituição Federal.

Art. 31. Os subsídios, vencimentos, remunera
ção, proventos da aposentadoria e pensões e quais
quer outras espécies remuneratórias adequar-se-ão,
a partir da promulgação desta emenda, aos limites
decorrentes da Constituição Federal, não se admitin
do a percepção de excesso a qualquer título.

Art. 32. O projeto de lei complementar a que se
refere o art. 163 da Constituição Federal será apre
sentado pelo Poder Exer,utivo ao Congresso Nacio
nal no prazo máximo de cento e oitenta dias da pro
mulgação desta emenda.



37376 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1997

Art. 33. Os servidores públicos federais da ad- pacote, de toda essa. çrise envolvendo a economia
ministração direta e indireta, os servidores munici- nacional e internacional, já éramos contra essa refor-
pais e os integrantes da carreira policial militar dos ma-administrativa, mais motivos temos agora.
ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima, que Com o pacote, o Governo demonstra querer
comprovadamente encontravam-se no exercício re- deixar a conta de toda essa crise nas mãos dos tra-
guiar de suas funções prestando serviços àqueles balhadores, do funcionalismo público e da classe
ex-Territórios na data em que foram transformados média. Qual é a medida tomada que prejudica espe-
em Estados; os policiais militares que tenham sido culador ou banqueiro?
admitidos por força de lei federal, custeados pela Hoje, está sendo realizada no Rio de Janeiro
União; e ainda os servidores civis nesses Estados uma passeata da Fundação Nacional de Saúde. A
com vínculo funcional já reconhecido pela União, previsão é de que 6 mil funcionários dessa fundação
constituirão quadro em extinção da administração fe- sejam demitidos. No Rio de Janeiro, só em Furnas
deral, assegurados os direitos e vantagens inerentes foram demitidos 1.500 trabalhadores. Essa reforma
aos seus servidores, vedado o pagamento, a qual- administrativa, sendo aprovada desse jeito, é um
quer título, de diferenças remuneratórias. instrumento a mais para demissões no âmbito fede-

§ 1º Os servidores da carreira policiai militar ral, estadual e municipal.
continuarão prestando serviços aos respectivos Es- Apelamos para os Srs. Parlamentares no senti-
tados, na condição de cedidos, submetidos às dispo- do de que olhem a situação de extrema dificuldade
sições legais e regulamentares a que estão sujeitas que vive o povo brasileiro, atormentado pela alta
as corporações das respectivas Polícias Militares, taxa de juros, pelo perigo de demissão. Aprovar
observadas as atribuições de função compatíveis essa reforma administrativa é assinar um cheque em
com seu grau hierárquico. branco para as demissões.

§ 2º Os servidores civis continuarão prestando Quero dizer também, Sr. Presidente, que re-
serviços aos respectivos Estados, na condição de chaçamos os métodos utilizados pelo Governo e por
cedidos, até seu aproveitamento em órgão da admi- seus aliados para a aprovação da reforma adminis-
nistração federal. trativa. Primeiro, rechaçamos a forma como o Rela-

Art. 34. Não se aplica o disposto no art. 40 da tor, Deputado Moreira Franco, rasgou o Regimento
Constituição Federal aos que exerçam funções pú- Interno e desrespeitou a vontade desta Casa. De-
blicas não custeadas pelos cofres públicos e sem pois, rechaçamos também as conversas nos gabine-
vínculo permanente com a administração direta ou tes palacianos, trocando votos pela liberação de ver-
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal bas do Orçamento. Sr. Presidente, até o Dr. Paulo
ou dos Municípios. Maluf, ex-Prefeito da capital paulista, esteve hoje

Art. 35. As leis previstas no inciso 111, § 1º do aqui à tarde, cochichando com vários Deputados.
art. 41 e no § 7º do art. 169 da Constituição Federal Não sei o que falava ao pé do ouvido. Desconfio que
estabelecerão critérios e garantias especiais para a não eram boas as coisas que o ex-Deputado Paulo
demissão do servidor público estável que, em decor- Maluf argumentava com vários Parlamentares nesta
rência das atribuições de seu cargo efetivo, desen- Casa.
volva atividades exclusivas de Estado, incluindo as Queremos, neste momento, rechaçar esse tipo
de fiscalização e arrecadação tributária, previdenciá- de atitude e dizer que o PSTU vota contra esta refor-
ria e do trabalho, orçamento e controle interno, segu- ma administrativa. Aprovar essa reforma do jeito que
rança pública, diplomacia, advocacia e defensoria está significa aprovar a demissão, aprovar uma si-
pública. tuação mais difícil de vida para os trabalhadores, a

Parágrafo único. Na hipótese de insuficiência classe média e o funcionalismo público.
de desempenho, a perda do cargo somente ocorrerá O PSTU vota "não·.
mediante processo administrativo em que seja asse- O SR. SERGIO AROUCA (PPS _ RJ. Sem re-
gurado o contraditório e ampla defesa. visão do orador.) _ Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu-

Art. 36. Esta Emenda entra em vigor na data tados, desde quando lançou como candidato à Pre-
de sua promulgação. sidência da República o hoje Senador Roberto Frei-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Como re, o PPS tem denunciado o Estado privado, pois o
votam os Srs. Líderes? Estado brasileiro havia passado por um processo de

O SR. L1NDBERG FARIAS (PSTU _ RJ. Sem privatização e tinha perdido sua natureza pública.
revisão do orador.) _ Sr. Presidente, se antes desse Isso se expressava enquanto este Estado servia
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como instrumento de grupos de interesse e também podemos votar nisso, se o próprio mérito substanti-
quando não conseguia atender questões públicas vo, as palavras e o conteúdo foram modificados? Es-
fundamentais, que, inclusive, estiveram ligadas não tamos dando instrumentos numa relação em que
a qualquer posição de esquerda ou à revolução so- não há confiança. Estamos querendo aprovar aqui
cialista, mas à revolução burguesa do século passa- uma coisa que não foi aprovada com o quorum exigi-
do, ou seja, educação, saúde, reforma agrária. do por esta Casa. Como votar?

Sempre afirmamos que uma das lutas funda- É claro que estamos de acordo com alguns pon-
mentais do povo brasileiro era o controle da inflação. tos desse projeto. Vários Deputados Federais, que
Sem sombra de dúvida, foi dito aqui, a inflação é um hoje estão no PPS, votaram, no primeiro turno, a favor
dos piores impostos que incidem sobre a classe tra- da reforma administrativa - e eu fui um deles.
balhadora. Por isso, Sr. Presidente, defendemos o Mas, neste momento, Sr. Presidente, chega-
Plano Real. mos ao limite. Não é possível mais continuar dando

Inclusive, em vários momentos, chegamos a crédito de confiança a quem não corresponde, com
votar neste plenário questões como o Fundo Social gestos e práticas, àquilo que foi acordado. Não é
de Emergência, porque entendíamos que era um pi- possível continuar votando em quem diz que se .
lar substantivo para a estabilidade econômica e para deve privatizar, tirar o Estado da produção e que o
o sucesso do Plano Real. Mas, logo em seguida, o Estado tem de ser moderno, atuar na área da saúde,
que vimos? Que o Fundo Social de Emergência não mas o primeiro corte do pacote - e não há ninguém
era social nem de emergência, mas um fundo que se que possa subir na tribuna para desmentir que isso
prestou à compra de alimentos para o Planalto, à não foi feito - é sobre a saúde.
compra de orquídeas, para viagens e gastos admi- O primeiro decreto, publicado na terça-feira,
nistrativos de embaixadas no exterior, inclusive re- proíbe a renovação de contratos. E V.Exa, Sr. Presi-
forma das mesmas. dente, sabe onde estão as renovações de contra-

Passamos muito tempo denunciando aqui a tos? Estão na Fundação Nacional de Saúde, na anti-
descaracterização por que passou o Fundo Social ga SUCAM, na fundação CESP e nos seis mil traba-
de Emergência. Depois, inclusive, se mudou o Ihadores que combatem a dengue no Rio de Janeiro.
nome, passando a ser chamado Fundo de Estabili- É assim que os recursos vão para saúde? Nova-
zação Fiscal. E novamente votamos a favor do Fun- mente, isso não corresponde à realidade.
do de Estabilização Fiscal, porque não queríamos o Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de um
retorno da inflação. lado, temos um discurso em que muitas vezes con-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há um cordamos com o seu mérito, mas, por outro, temos
momento em que os gestos de confiança dados a uma, prática que não corresponde com esse discur-
este Governo chegam a um limite. Não só acontece- so. E um discurso social democrático com uma práti-
ram desvios dos recursos do Fundo Social de Emer- ca conservadora.
gência, mas recursos da CPMF, que foi discutida e Em nosso entendimento, Sr. Presidente, o mé-
debatida nesta Casa. todo cada vez mais é substantivo em uma democra-

Essas não são declarações da esquerda, mas cia. A deturpação do método inevitavelmente levará
do Ministro da Saúde do Governo Fernando Hemi- a uma deturpação dos conteúdos. O que temos aqui
que Cardoso, como se o Ministro fosse Oposição e é uma profunda distorção do método democrático.
não parte deste Governo. S.Exa. disse, de forma Por isso, o PPS decidiu que votará contra o
clara, que o que foi negociado e aprovado nesta projeto do Relator. (Palmas.)
Casa foi desviado e que a CPMF serviu muito mais O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
aos interesses econômicos do Governo do que à revisão do orador. ) - Sr. Presidente, na última vota-
saúde do povo brasileiro. ção deste projeto, o PV votou contra. Fatos novos

Como podemos votar a favor de uma reforma aconteceram. Um fato novo da maior importância é a
administrativa, que é uma reforma do Estado - e crise econômica e o pacote econômico lançado pelo
achamos que esse Estado tem de ser reformado ~, Governo.
quando estamos em profundo desacordo com o pró- Para votar contra novamente, é preciso expli-
prio conteúdo do substitutivo que foi aprovado. Esta- car por que esses fatos novos foram incorporados
mos juntos com aqueles partidos que questionam na em nossa posição. Consideramos que o pacote eco-
Justiça a não concordância entre o aprovado nesta nômico do Governo não tem nexo, porque não apre-
Casa e o conteúdo do substitutivo aprovado. Como senta claramente a relação entre a redução dos gas-



Portanto, Sr. Presidente, a responsabilidade de
cada um dos Srs. Deputados que está votando esta
reforma é antes de mais nada manter o emprego e o
cidadão no interior dest$) País.

Não me venham com desculpas no sentido de
que, retirando o dinheiro da folha, teremos investi
mentos para produzir empregos de formas imediatas
porque não é verdade. Esse dado mostra que atual
mente não existem mecanismos, nem existiram nos
últimos 20 anos porque o dinheiro foi centralizado.
Deveríamos ter feito previamente urna reforma no
FPM, aumentando de 22,5% para 25% a incidência
no IR e no IPI. Não vi, entretanto, por parte do Go
verno mecanismo ou sinalização alguma de financia
mento dos Municípios. O FEF retirou dinheiro e in
vestimentos dos Municlpios.

Portanto, Sr. Presidente, fica este alerta: não
há consistência na proposta do eminente Relator
Moreira Franco para produzir empregos e fixar o ho
mem no interior.

Gostaria que a Liderança do Governo e o De
putado Inocêncio Oliveira discordassem desses nú
meros. Duzentos e oitenta mil servidores municipais
serão demitidos com essa reforma, e o Deputado
Moreira Franco poderá ser chamado, sem querer fa-
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tos públicos e o aumento da taxa de juros. Achamos que, nos últimos nove anos, o único mecanismo
que isso não leva à economia. O pacote econômico para fixar o homem no interior deste País foi criar
do Govemo, ao aumentar certos impostos, não au- Municípios. Daí, a cada dois dias e meio, foi criada
mentará a arrecadação, mas a reduzirá, seja pela re- uma cidade nova neste País nos últimos nove anos.
dução do consumo, seja pelo aumento da sonegação. E qual foi o mecanismo que o Govemo encontrou

O pacote do Governo, ao fixar em noventa dó- para fixar dignamente o homem no interior?
lares a taxa de embarque nos aeroportos, em vez de Hoje, Sr. Presidente, para se manter um jovem
economizar para o Brasil, vai trazer muito mais difi- nos depósitos de jovens das grandes cidades, são
culdades, porque os turistas não virão ao nosso gastos 10 salários mínimos. Então, poder-se-ia dizer
País. O pacote, na verdade, é desestruturado e que temos de diminuir a folha para haver investimen-
pode alcançar o contrário do que o Governo queria. to. Seria muito simples, Sr. Presidente. Na verdade,

Portanto, recusamos absolutamente esse argu- a reforma proposta pelo eminente Deputado Moreira
mento de que é preciso votar a reforma administrati- Franco vai desempregar, no interior deste País, 280
va para salvar o pacote econômico e evitar que o mil servidores municipais. Eu gostaria de ser contra-
Brasil seja atacado pelos especuladores. ditado pela Liderança do Governo e pela Liderança

O pacote econômico não é bem feito. Inclusive, do PFL quanto a esses números.
há um grave problema ético que o Ministro Pedro Gostaria de tempo, até para que a Liderança
Malan, hoje, não conseguiu resolver. Ao cortar, por do Governo pudesse fazer contato com o Ministro
três meses, a verba para idosos, mendigos e defi- Bresser Pereira e com o Ministro da Fazenda para
cientes, o Governo incorre num quase genocídio. Ao desmentir esses números, porque cada Deputado
dizer, como disse o Ministro Pedro Malan, que corta do Nordeste e do Norte que está aqui sabe que não
essa verba porque havia falsificações, é como entrar há outro mecanismo de fixar o homem no interior se-
numa tenda com oxigênio e dizer: como tem gente não através dos empregos municipais. Qualquer pro-
aqui respirando um falso oxigênio, eu vou cortar o posta imediata de produzir empregos nos Municípios
oxigênio de toda a tenda. Essa parte do pacote, eti- que não seja por intermédio das Prefeituras é menti-
camente, é indefensável. rosa.

O Governo não evoluiu na própria reforma ad
ministrativa. Ao alterar o texto, de forma ilegal, sem
a autorização das pessoas que dele participaram, a
nosso ver, o Governo incorreu em mais um deslize
ético. Portanto, novas razões nos fortalecem nesse
voto contrário à reforma administrativa. E desafia
mos aqueles que dizem que votar contra a reforma
administrativa favorecerá um ataque especulativo ao
Brasil. O que favoreceu o ataque especulativo ao
Brasil foi a incapacidade de o Governo ver a tempo
que o seu modelo era insustentável. (Palmas.)

O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, a Liderança vota contra,
mas libera a bancada.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou citar
alguns números e gostaria que o Líder do Governo e
o Deputado Inocêncio Oliveira, pela repre
sentatividade que S.Exas. têm na Casa e por serem
Deputados comprometidos com o Nordeste, deles
discordassem.

O Brasil, hoje, Sr. Presidente, tem 5.506 Muni
cípios. Existem em torno de quatro mil Municípios
que têm comprometido com despesa de folha 75%
da receita. Isso significa que o grande empregador
do interior deste País são os Municípios. E mais,
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB
vota "sim".

Como vota o Bloco de Oposição?
O SR. JOSÉ MACHADO (Bloco/PT-SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, ouvi atentamente os pronunciamentos dos
Deputados da base do Governo e agora o Deputado
Odelmo Leão fala que essa reforma é a encarnação
da modernidade.

Como vota o PPB?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro desejaria que as matérias a serem
votadas no dia de hoje e no transcurso do nosso
mandato fossem do agrado de toda sociedade brasi
leira. Porém o PPB também entende que este é o
momento em que a sociedade brasileira exige as
transformações e a modernidade para o Brasil.

Sabemos também que o relatório que ora vamos
votar certamente não é o desejado por nós. Alguns re
paros mereceram a crítica de-diversos Parlamentares da
nossa bancada. Por isso mesmo, entendemos que algu
mas questões poderiam ter sido dirigidas para serem
votadas em leis complementares.

Por outro lado, ressalvamos que o destaque da
paridade entre ativos e inativos é uma defesa políti
ca do PPB. Diante de todas essas premissas, diante
da necessidade nacional e diante do quadro atual,
resta-nos dizer o seguinte: antes da Constituinte de
1988, foi o PPB, sim, o Partido que fez as transfor
mações do funcionamento público do Brasil, mais
tarde modificadas - para pior - na Constituinte de
1988.

O PPB encaminha com a modernidade, orien
tando sua bancada, ressalvado o destaque da pari
dade entre ativos e inativos, o voto favorável, o voto
"sim".

do desemprego neste dária do PTB fechou questão e recomenda a apro
vação desse pacote, em nome da Nação brasileira e
em nome de grupos de algumas empresas, de al
guns privilegiados e de alguns setores da sociedade.
Não queremos salvar segmentos, precisamos salvar
a Nação brasileira. Por isso, o PTB fec;lou questão
nesse acordo.

O PTB vota pela aprovação, Sr. Presidente,
com a consciência tranqüila de que está fazendo o
melhor, sem demagogia, fazendo o que precisamos
no momento.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PTB
vota "sim".

Como vota o PTB?

O SR. PAULO HESLANDER (PTB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
é extremamente confortante para o Partido analisar
rapidamente a matéria, até porque a imprensa já
vem noticiando de forma muito clara e contundente,
o problema do déficit público e do déficit nas transa
ções correntes.

Assim sendo, não discorrerei sobre isso. Não
quero discutir a tese do emprego porque no Brasil
existe uma diferença não muito clara entre emprego
e serviço. Nós precisamos de serviço e de produção,
não de emprego. Esta é uma diferença fundamental.
Todavia não entraremos nesta discussão bizantina,
pois o problema da estabilidade será amplamente
debatido.

Exatamente quero ressaltar, em nome do PTB,
a gravidade do momento que vivemos. Hoje, pas
sando por este plenário, lembrei-me da última vota
ção onde houve pressão de sindicatos e de funcio
nários públicos. Houve pressão de toda ordem e
neste dia eu não vi nada disso acontecer nesta Casa
que é aberta a esse tipo de pressão. A razão é muito
simples: deve haver uma sinalização para o mundo
e para o mercado internacional, no sentido de que o
Brasil está disposto a fazer as mudanças estruturais
necessárias para combater o déficit público.

Se esta medida sinalizadora for derrotada, não
haverá nada a comemorar, por isso não há a pre
sença de ninguém aqui.

Há a absoluta necessidade dessa aprovação,
dessa sinalização que permitirá dar fôlego para que
possamos atravessar e combater esses dois déficit
convergentes. É isto que o PTB entende nesta vota
ção de extrema gravidade.

Sabemos perfeitamente - todos os presentes
aqui sabem - que essa reforma não produzirá efeitos
imediatos, não fará economia amanhã, mas seu sim
bolismo nos possibilitará sair dessa crise que pre
sentemente tangencia e bordeja a Nação brasileira.

O PTB entendeu que não é uma razão política,
não é uma razão de partido. Hoje vota-se aqui uma
razão de Estado. E por esta razão, a Direção Parti-

zer alusão alguma, de pai
País.

De forma veemente, o Partido Socialista Brasi
leiro solicita às pessoas que têm compromisso com
o interior deste País votarem "não" principalmente em
defesa das cidades menos favorecidas. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSB
vota "não·.



o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco/PMDB?

O SR. GEODEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, hoje é um grande dia. Esta ses
são é daquelas que permitem que o Parlamento
marque, de forma indelével, sua passagem na histó
ria.. Hoje estamos decidindo o Brasil que queremos:
o Brasil composto por aqueles que são contemporâ
neos do futuro ou por aqueles que estão presos ao
atraso, que permanecem voltados para trás.

Ouvi com atenção, Sr. Presidente, Srs. e Srs.
Deputados, os argumentos daqueles que, nesta tri
buna, se manifestaram contra a reforma administrati
va. Confesso que, apesar do profundo respeito que
nutro pelos oradores que nos antecederam, não en
contrei nada, absolutamente nada com substância
para respaldar a posição contrária à reforma
administrativa.

Sr. Presidente, por respeitar os meus compa
nheiros, por saber que todos que aqui chegaram o fi
zeram banhados pela vontade das urnas, faço ques
tão de dizer que rejeito e repilo aqueles que vêm a
esta tribuna insinuar que parlamentares votam em
função de benesses eventuais e não em respeito as
suas convicções. E se faço isso, Sr. Presidente, com
a discordância dos oposicionistas, é para me solida
rizar também com eles, contra aqueles que dizem
que eles estão contra, na realidade, em razão do
que diz - de forma falaciosa, é bem verdade - o en
graçado representante do PSB de Pernambuco. Es-
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Estou muito preocupado com as palavras can- sua base, encontram lá a agricultura em desespero,
dentes do Deputado Alexandre Cardoso, Líder do o desemprego aumentando, a indústria quebrando
PSB, sobre os impactos dessa reforma, principal- por causa das altas taxas de juros. Se tínhamos ra-
mente nos grotões do País. zão para votar contra esta reforma que não acres~

A situação converge para uma crise sem pre- centa nada, que não muda nada, mas que torna o
cedentes e sequer sabemos se estamos no início ou nosso País cada vez mais vulnerável diante dos de-
no meio dela. Trata-se de uma crise em que a pe- safios que estão postos neste momento, é com os
quena e micro empresas estão quebrando, os níveis Deputados da base do Governo que quero dialogar,
de inadimplência estão aumentando, a indústria na- chamar à consciência de que o seu voto aqui vai re-
cional está perdendo terreno - nós, que já fomos a percutir na sua base.
oitava economia industrial do mundo, estamos per- Evidentemente não é uma chantagem, porque
dendo as nossas indústrias -, o desemprego está cada Deputado tem a sua consciência e sabe aonde
crescendo a cada dia no setor industrial, no setor de está pisando. Mas nós queremos mostrar, Sr. Presi-
serviços e no setor agrícola, batendo recordes a dente, que esta reforma administrativa não é a que
cada pesquisa que se faz. interessa à Nação.

Além disso, em razão ~o pacote. de m~ld~~es Por isso, a bancada do Bloco de Oposição,
que_ o Gov~~o acaba d~ .edltar, 33 m.11 f~n.clona!,lo~ com a clareza que vem determinando a sua prática e
serao d:mltldos. Os sala~los ~dos funclona!los pubh- com a clareza de que o processo está eivado de ví-
cos estao congela?os ha tres anos e vao para o cios, denunciados amplamente na mídia e neste ple-
quarto, ano sem reajuste algum. nário, vota "não" à reforma administrativa.

E essa química que o Governo Fernando Hen
rique Cardoso manipula no seu perverso laboratório
em detrimento do povo brasileiro.

É isso que nos preocupa e aí perguntamos:
que modernidade é essa, que reforma administrativa
é essa, que reforma do Estado é essa que, em vez
de fortalecer nossa economia, fragiliza o nosso País,
diante dos ataques especulativos internacionais.

Discordo do Deputado Alexandre Cardoso, por
que S.Exa. atribui ao Deputado Moreira Franco o
epíteto de p~i do desemprego. Eu diria que o pai do
desemprego é o Sr. Fernando Henrique Cardoso. É
o Governo Fernando Henrique Cardoso que está le
vando este País ao desespero, à desesperança.
Quero dialogar com o Líder do PTB, porque, afinal
de contas - já que estamos falando em pai de uma
coisa e pai de outra - Getúlio Vargas, que inspira os
petebistas, foi chamado de pai dos pobres e causa
nos estranheza que o Líder do PTB venha aqui de
fender esta reforma, dizendo que é uma reforma be
nevolente para os trabalhadores, que é uma reforma
que moderniza o nosso País, prepara o nosso País
para o futuro. São contradições que este Plenário
saberá examinar.

O meu ânimo é dialogar com a Casa, é dialo
gar com o PMDB, é dialogar com a bancada do
PTB, com a bancada do PPB, porque também existe
certa dose de rebeldia na base do PPB, que não vai
votar esta reforma. Setores do PMDB não vão votar.
Quero dialogar com os Deputados.

Eu quero me dirigir aos Deputados desta Casa
que, quando vão aos seus Estados conversar com
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tão contra porque querem defender seus interesses, funda nessa grande debate:' Qual é realmente o Es-
salários ou outros privilégios. tado que buscamos? Será que é o Estado paquidér-

Não! Da mesma forma que defendi ou repeli os mico, ineficiente, corporativo e extremamente injus-
outros, acredito que, mesmo com a falta de argu- to, defendido por alguns nesta Casa? Seria o Estado
mentos, não são as falácias aqui levantadas pelo en- mínimo que, alguns acreditam, possa ser, por si só,
graçado representante do PSB pernambucano que estimulador do crescimento econômico, gerador de
movem a posição das Oposições. Prefiro não acredi- riquezas e, ao mesmo tempo, distribuidor de rique-
tar, ainda que reconheça e proclame, que pairem dú- zas, com justiça social?
vidas quanto a este comportamento não só nesta Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, acredito
Casa, senão também nas ruas. que nenhum desses modelos seja o correto. Tam-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, bém não posso acreditar que o modelo correto de
procuro argumentos com densidade que justifiquem Estado seja o propalado pelo Líder do PSB, o Esta-
a posição da Oposição, mas não os encontro. Ape- do gerador de empregos e empregador. O Estado
nas vejo o Líder daquele que me parece ser, hoje, o que buscamos para o nosso País é o Estado neces-
partido que comanda as oposições, o PSB de Ar- sário; é o Estado socialmente justo; é o Estado que,
raes, dizer claramente o que deseja ou o que anseia. se de um lado, permite que a economia cresça, de
Para isso, é bom que se frise, usa de falácias. Entre- outro, exerça fundamentalmente o papel regulador,
tanto, não deseja o Estado ou o Município fazendo na busca de uma distribuição mais justa de riquezas.
obras e beneficiando a população, combatendo os Certamente, dar emprego não é e não será jamais,
problemas da saúde e da educação. Não deseja na nossa concepção, a prioridade desse Estado que
tampouco o Município lutando por saneamento básico. estamos tentando trazer para o Brasil.

Isso foi dito aqui, com argumentos falaciosos, é Tampouco seria correto e sincero qualquer um
bem verdade. Mas disse o que quer a Oposição, dos líderes ou Parlamentares desta Casa afirmar,
representada pelo Líder do PSB, que, não tenho dú- como já foi dito desta tribuna, que a reforma admi-
vidas, comanda os oposicionistas nesta Casa. Dese- nistrativa teria como objetivo final a ampla demissão
ja o Estado paternalista, que sirva para dar empre- de funcionários públicos. Isso não é verdade. Ne-
gos ou que viva permanentemente voltado para em- nhum de nós pode ter na alma ódio tão grande que
pregar meia-dúzia de apaniguados. acredite estarmos aqui tratando única e exclusiva-

Não, não é esse o Estado que o PMDB quer. mente do futuro dos funcionários públicos, por mais
Não é esse o Estado que queremos. Queremos, que mereçam nosso respeito.
sim, um Estado voltado para a criação de condições É preciso ter muita coragem para travarmos
de desenvolvimento sustentado, de geração de em- nesta Casa discussão como essa - histórica, tenho
pregos através do mercado. certeza. As gr~ndes e fundamentais mudanças que

Sr. Presidente, na certeza de que somos con- ocorreram no País precisaram, no passado, de ges-
temporâneos do futuro e de que os argumentos es- tos de extrema coragem. É preciso ter coragem para
tão do nosso lado - o povo está do nosso lado -, e mudar - aprendi durante toda a minha formação - ela
pela absoluta, infelizmente absoluta, falta de densi- é fundamental porque sempre é mais cômodo man-
dade na argumentação da Oposição, o PMDB con- termos as coisas como estão.
clama sua bancada para votar "sim", a favor de um Mas será que dá para olharmos para a máquina pú-
Brasil socialmente mais justo. blica do t:lOSSO País e dizermos que ela é justa, que atende

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como a seus objetivos e que não é necessário qualquer mudan-
vota o PSDB? ça? Não. E tenho certeza de que, independentemente da

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revi- posição ideológica ou do partido político, ninguém pode
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla- crer que o cidadão que paga impostos é hoje atendido
mentares, nenhum daqueles que estão aqui desco- com um mínimo de racionalidade pela máquina pública,
nhece a importância desta data. Há posições favorá- em quaisquer dos níveis da administração pública.
veis, outras contrárias, mas todos estamos tomando É por isso que essa discussão precisa ser feita
medidas de repercussão histórica para este País. com absoluta sinceridade. Não estamos aqui para
Estamos discutindo, meus caros companheiros do simplesmente acabar com a estabilidade do servidor
Congresso Nacional, que Estado desejamos. A re- público, ou para permitir que maus governantes per-
forma administrativa que discutimos e votamos hoje sigam corretos trabalhadores com atitudes irrespon-
nesta Casa se insere de forma extremamente pro- sáveis. A proposta de flexibilização que propomos
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interessa, sim, ao bom funcionário público que quer m.eras subjeções, falamos em questões concretas e
crescer na sua carreira, que quer remuneração con- objetivas. É preciso que o Brasil demonstre que está
digna. Seria injustiça absoluta mantermos a atual si- no seguro caminho de garantir por suas próprias
tuação, pois seria o nivelamento, por baixo, dos pernas o caminho da estabilidade. É lá na frente que
bons aos maus. o Brasil terá, melhor do que qualquer um daqueles

Será que entra na cabeça de qualquer cidadão países com os quais competimos hoje, condições de
brasileiro que um Estado como o Espírito Santo pos- trazer os efetivos investimentos que queremos,
sa comprometer 93% da sua arrecadação, com a fo- como os 16,5 bilhões de reais que entraram no Bra-
lha de pagamento? Minas Gerais que é um dos sil nos últimos 12 meses, não como capital volátil ou
maiores Estados do Brasil, compromete praticamen- especulativo, mas como investimentos diretos ou por
te 80% da sua receita com o funcionalismo público. meio de participação e privatizações.
Isso é correto? O cidadão paga impostos para ter O caminho está à nossa frente, pois temos
serviços públicos de qualidade ou para que alguns hoje um projeto para o Brasil. A única infelicidade
cidadãos sejam beneficiados, ainda que com parcos, desse Governo hoje é - e digo isso aqui de peito
irrisórios e vergonhosos salários? Vamos ter cora- aberto - é não ter encontrado na Oposição capacida-
gem de discutir com extrema sinceridade e clareza o de de conosco construir alternativas, ou determina-
que, realmente, estamos fazendo nesta Casa? dos equívocos. Ela prefere em momentos como

Faço novamente alusão ao que disse - para esse, de extrema gravidade para o País, olhar para
enorme surpresa minha e, mais uma vez, criando di- trás ou para o seu próprio umbigo, para alguns setores
ferencial claro entre nossas posições - o Líder do ou para algumas corporações que eventualmente lhe
PSB: O Estado não existe apenas para empregar, o dêem voto.
Estado existe, sim, para gerar empregos, através de Mas, tenho certeza, essa não é a história que
parcerias, através do contratos de gestão, tão com- esta legislatura vai fazer. Vamos olhar adiante. É
batido por esses mesmos setores desta Casa. É pre- claro que estamos contrariando interesses corporati-
ciso que saibamos claramente que a reforma adminis- vos. O PSDB tem sido extremamente claro ao apoiar
trativa sempre foi fundamental para nós, ao lado de não apenas as reformas constitucionais, mas ao de-
inúmeras outras ações do Govemo, ao lado de outras fender com clareza e destemor cada uma das medi-
reformas fundamentais para criarmos a salvaguarda das contidas no pacote de ajuste fiscal.
do novo Brasil, do Brasil de estabilidade, moderno, ágil Será que gostamos de cada uma delas? Não.
e eficiente em benefício de toda a sociedade. Se num Será temos satisfação em ir a público todo dia para
passado recente essa reforma era extremamente im- dizer que é preciso votar o imposto de renda, que é
portante, hoje ela é imprescindível, inadiável. preciso sim, apoiar as 51 propostas do ajuste fiscal?

Mas não podemos desconhecer o no nosso en- Não. Mas fazemos e vamos continuar fazendo isso
torno; temos de saber que, mesmo aprovando a re- com a certeza, com a convicção absoluta, de que o
forma administrativa, não completaremos a caminha- nosso compromisso não é com a próxima eleição. O
da. Não cometeria aqui a leviandade de dizer: vote- nosso compromisso é com a transformação definiti-
mos a reforma administrativa que a estabilidade es- va deste País. E repito, para encerrar, Sr. Presiden-
tará garantida, o crescimento do economia voltará e te: transformação se faz com coragem, com deste-
haverá emprego e justiça para todos. mor e sobretudo com programa, e o Governo tem

Isso não é verdade. Mas hoje, ao votar a refor- demonstrado de forma muito clara que isso ele tem.
ma administrativa, damos um passo extremamente Podem, os nobres companheiros da oposição,
seguro na direção desse Brasil que temos o dever corrigir determinados equívocos que, tenho certeza,
de construir: estável, com condições de crescer eco- devemos cometer ao longo dessa caminhada. Mas
nomicamente e de distribuir riqueza. jamais poderão acusar este Governo e os partidos

É muito importante compreendermos que a vo- que lhe dão sustentação de falta de coragem, de falta
tação que aqui se realiza, neste momento, tem refle- de determinação ou de visão de futuro.
xos internos da maior importância para a sociedade Tenho certeza de que, em pouco tempo, nós,
brasileira que, na sua ampla maioria, quer, sim, a maioria constituída pelo voto da população brasilei-
aprovação das reformas, mas tem também reflexo ra, vamos olhar para trás com orgulho e dizer: ven-
internacional da maior importância. cemos mais uma etapa, fizemos mais uma revolução

Quando falamos em gerar expectativas ao e o Brasil é estável economicamente, cresce, progri-
mercado financeiro internacional, não falamos em de e gera bem-estar para a sua gente, porque aque-
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la Congresso Nacional, naquele final do mês de no- apenas a determinados grupos de pessoas, também
vembro, teve coragem e determinação e disse Msim" seria pouco.
à reforma administrativa. Sr. Presidente, gostaria de responder, em

O SR. PRESIDENTE ( Michel Temer) - O nome da grande amizade e respeito que tenho, a um
PSDS vota Msim". grande amigo e a um grande Líder, Deputado Ale-

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. xandre Cardoso. S.Exa., ao iniciar suas palavras,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e questionou o Líder do PFL dizendo: 280 mil empre-
Srs. Deputados, ouvi atentamente todos os discur- gos serão cortados nos grotões.
sos dos Srs. Líderes da Oposição, inclusive daque- Será que Prefeitos eleitos pelo povo apenas
les' que encaminharam a votação desta importante serão repassadores de dinheiro, sem a mínima con-
matéria. dição de executar obras que permitam constituir in-

Se era importante desde o início, há três anos, fra-estrut~r~ ~ fim de gerar emprego e renda aos
quando iniciamos a discussão das reformas - inclusi- seus MUnlclplos?
ve da administrativa, que estamos votando hoje em Sr. Presidente, será que ao empregar 280 mil
segundo turno -, muito mais neste momento em que funcionários públicos, ou subfuncionários, porque,
vivemos. muitos deles ganham menos de um salário mínimo,

Sr. Presidente, ouvi quando um orador da ou- e~tão f~endo apenas assistência social? Será qu.e
tra tribuna perguntou qual a máquina administrativa nao delxam,?s de prestar um ~.elhor serv!ço. em sau-
que teremos em nosso País depois dessa reforma. de, .~ducaçao, segurança~ atlvl?ades ~ropnas e es-
Vou responder, Sr. Presidente. Teremos uma máqui- peclflcas d? ~st~do ~ nao cn~mos mfra-estrutura
na administrativa para servir a todos os Governos e para que a 1~lclatlva pnvada, ao mstala!-s~, gere em-
não a determinados Governos' teremos uma máqui- pregos nas areas em que o Estado nao e capaz de
na administrativa moderna e ~ficiente para prestar fazê-lo?
bons serviços àqueles que pagam impostos e que Será que, com essa reforma administrativa, va-
desejam bons serviços; teremos uma máquina admi- mos economizar, deixando de gastar 5 bilhões de
nistrativa que possa fazer com que o servidor se or- reais? E se a reforma tivesse sido feita no início do
gulhe e tenha confiança de ser funcionário público, ano, teria sido suficiente para minorar o déficit público
não encarando sua atividade como bico, mas como do Governo, que foi obrigado a lançar o pacote neste
verdadeira. Isso beneficiará o funcionário concursa- momento para equilibrar suas contas públicas?
do, mediante treinamento, competência, assiduidade Dinheiro esse, Sr. Presidente, que com um
e cursos que venha a fazer. simples projeto factível, aplicado nos Municípios e os

Teremos uma máquina administrativa renova- tendo como seus aliados na construção de 600 mil
da, que faça avaliação periódica sem interferência habitações-ano - projeto plenamente factível - gasta-
política, cabendo aos funcionários amplo direito de ríamos cerca de 2,4 bilhões a 4 mil reais cada casa,
defesa. Muito mais do que isso, teremos uma máqui- gerando cerca de três milhões de empregos.
na administrativa para servir ao cidadão e à socieda- Mas hoje o Estado moderno não espera que o
de e não a grupos ou corporações. País seja gerador de emprego. Não que sejamos a

Sr. Presidente, se fôssemos falar das conquis- favor do Estad9 mínimo. Somos a favor do Estado
tas desta reforma administrativa, iríamos passar mui- necessário. Não! O Estado deve ser indutor de todo
to tempo. Mas um teto de 12 mil reais, equivalente a o processo de desenvolvimento, fazendo com que a
12 mil dólares, é de país civilizado. Qualquer país do iniciativa privada gere empregos e, ao mesmo tempo, res-
mundo, por mais importante que seja, não paga titua-Ihe a capacidade de investimento em infJa-estrutura.
mais do que isso aos seus funcionários. São quase Por isso, precisamos estimular o PRONAF -
150 mil dólares por ano, o que representa um estí- Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar-
mulo àqueles que desejam prestar bons serviços ao o PROGER - Programa de Geração de Emprego e
setor público. Renda - e fortalecer, sobretudo, a pequena e a

Mas, Sr. Presidente, se fôssemos falar no con- microempresa.
trato de gestão, nova modalidade de emprego, se Sr. Presidente, é com esse sentimento que
fôssemos falar na avaliação periódica por nós citada, pretendemos dizer que hoje esse é o momento deci-
se fôssemos falar nos cortes de determinados privi- sivo da nossa instituição, pois iremos votar a reforma
légios impedindo que a máquina administrativa sirva administrativa.



37384 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1997

Nesse instante o que está em jogo não é ape- O que vamos decidir hoje, Sr. Presidente, é o
nas o programa de um Governo. Não, Sr. Presiden- futuro que desejamos para o Brasil.
te! O ~ovemo d~ ~resi?ente Femando Henrique Ouvi com atenção os argumentos da Oposição,
passara, mas o Pais ficara. aqueles que nesses momentos falam dos agriculto-

Por isso, o que está em jogo neste instante não res e mandam invadir as terras; aqueles que falam
é o Governo do Presidente Fernando Henrique, mas das indústrias mas não querem reformar o Estado
a modernidade da administração pública do cidadão para que possamos ter uma carga tributária menor;
para servir ao País como um todo. aqueles que falam de medidas duras que poderão

Qualquer que seja o Governo, que o projeto provocar um aumento eventual de desemprego e
sirva de instrumento à prestação de bons serviços a não querem a solução definitiva para que o Brasil
fim de que tenhamos uma máquina para servir sem- possa crescer às taxas que todos desejamos, geran-
pres aqueles que pagam impostos por intermédio de do os empregos necessários, sobretudo no setor pri-
bons serviços. vado e não no empreguismo público tradicional.

Sr. Presidente, com esse sentimento, o Partido O que vamos votar hoje, Sr. Presidente, é um
da Frente Liberal recomenda o voto ·sim". (Palmas.) projeto moderno de reforma administrativa que tem

O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. Sem revi- alguns pontos altamente inovadores e que os admi-
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- nistradores, a partir de agora, se aprovado na Câma-
tados, hoje, com toda a certeza, é o dia mais impor- ra dos Deputados e no Senado Federal, poderão
tante desta Legislatura. Nós iremos decidir, dentro efetuar demissão de servidores, não por sua vontade
de alguns minutos, o destino que pretendemos para mas por insuficiência de desempenho, ou colocá-los
a economia brasileira. em disponibilidade - e o que é de justiça -, com salário

As recentes crises sobretudo na Ásia de- proporcional. E se aprovada a demissão pelo excesso
monstraram e demonstra';' a grande necessidade de d~ contingent~ será o cas~, simplesmente, d~ aplicar a
o Brasil realizar duro ajuste fiscal. O Governo editou lei que poSSUI o nome da Ilustre Deputada Rita Carna-
algumas medidas. ta, que manda que se gaste apenas - veja, Sr. Presi-

Sr. Presidente, como foi dito, ninguém aumenta dente, apenas - 60%.com funcionalismo público. ,
imposto porque quer, ninguém demite servidor por . O_ra, ~r..Preslde~t~, o ~ue acontec:e na adml-
prazer, muito menos corta incentivos de regiões ca- n1straçao publica brasileira nao tem parametros em
rentes porque acha bom. Essas medidas, infelizmen- outros I~gares do mundo. E o ,que quer o Governo
te, foram necessárias porque por enquanto ainda do ~~esldente Fer~ando Henrique Cardoso? Q,uer
não foi possível reformar a Previdência brasileira e a modificar com apoIo desta Casa, apesar de mUitos
nossa administração pública. E o que esta Casa hoje usarem de ameaç~s, de afirm~?ões falsas, faltando
vai demonstrar não só ao País, mas ao mundo é que com a verdade e dizendo que e Impopular.
o Parlamento brasileiro é suficientemente amadure- Todas as pesquisas de opinião apontam para
cido para introduzir democraticamente as mudanças. u~a ref?rr:na ampla na administração e na Previdên-
Quais mudanças, Sr. Presidente? Mudanças que cla b~a,~llelra. Aqueles que falam preocupados com a
vão gerar uma melhoria praticamente imediata na POSsibilidade de desempregar querem defender os
economia brasileira. Essa taxa de juros escorchante sa~ários de trinta, quarenta, sessenta mil reais que
infelizmente hoje adotada no Brasil não poderá bai- hOJe - pasmem V. Exas. - são pagos em muitos
xar sem a sinalização da aprovação do ajuste, das Estad?s brasileiros.
medidas provisórias e das reformas estruturais. Dis- E este o Estado que queremos? Não, Sr. Presi-
se há poucos dias desta tribuna que seria muito fácil dente, não é esse.
introduzir um programa econômico que baixasse a Aqueles que acusam o Presidente Fernando
inflação de cinco mil por cento para cerca de quatro, Henrique Cardoso foram os mesmos que geraram a
apenas quatro por cento, sem precisar o equilíbrio ingovernabilidade no Espírito Santo, forçando a saí-
das contas públicas. Baixamos a inflação, mas preci- da do seu Governador porque com a responsabilida-
samos aprovar as reformas para que possamos ter de de administrador precisava das reformas.
~ossa economia não vulnerável a ataques especula- Acredito - e acredito mesmo - que esta Casa,
tlVOS e tampouco o retorno da indesejada inflação sobretudo nesta Legislatura, não tem faltado, não ao
que durante muito tempo foi a grande responsável, Governo, mas ao País. Neste momento, mais uma
sobretudo, pelo empobrecimento das classes menos vez, tenho a convicção de que vamos dar um exem-
favorecidas. pio de espírito público, aprovando o relatório do De-



O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota
"sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

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

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota
"não".
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putado Moreira Franco por uma ampla maioria de os Deputados conheçam as propostas da Oposição
votos, porque este é do desejo da sociedade brasi- e a posição do Presidente desta Casa.
leira, e, sobretudo, é o que precisa a economia bra- Muito obrigado.
sileira. Não vamos faltar, não ao Govemo do Presi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Depois
dente Fernando Henrique, mas ao Brasil. (Palmas.) da votação responderei a V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Lide- A Presidência solicita a todos os Srs. Deputa-
rança do Governo recomenda o voto ·sim". dos que tomem os seus lugares, a fim de ter início a

O SR. JOSÉ MACHADO - Sr. Presidente, votação pelo sistema eletrônico.
peço a palavra pela ordem, para fazer um breve co- Os Srs. Deputados que se encontram nas ban-
municado. cadas queiram registrar os seus códigos de votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se for Srs. Deputados, queiram selecionar os seus
breve, concederei a palavra a V. Exa. votos.

O SR. JOSÉ MACHADO - É breve, embora V. Os Srs. Deputados que se encontram nas ban-
Exa. saiba que, na qualidade de Líder, tenho o direi- cadas queiram acionar o botão preto no painel até
to regimental de usar a palavra. que as luzes do posto se apaguem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Mas te- Os Srs. Deputados que ainda não registraram
nho estabelecido, se me permite, Deputado José os seus votos queiram fazê-lo nas bancadas que es-
Machado, que durante o encaminhamento dos Líde- tiverem com as luzes acesas. O procedimento é o
res, nas votações, a palavra só pode ser usada se mesmo dos postos avulsos: registrar código de vota-
se tratar da matéria em votação. Se for sobre a ma- ção, selecionar o voto e apertar o botão preto.
téria, defiro um breve comunicado a V. Exa. Os Srs. Deputados que não registraram os

O SR. JOSÉ MACHADO - Sr. Presidente, é seus votos queiram fazê-lo nos postos avulsos.
evidente que o que vou falar diz respeito à matéria, O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
porque estamos falando sobre uma situação que aflige Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota
o nosso País. "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- O SR. PAULO HESLANDER (PTB - MG. Sem
derei três minutos a V. Exa., porque já encaminhou, revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
na condição de Líder da Oposição. "sim".

O SR. JOSÉ MACHADO (Bloco/PT-SP. Como O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
Líder. Sem revisão do orador.) - Inclusive não quero são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
abusar de V. Exa. nem do Plenário, Sr. Presidente, voto "sim".
mas preciso fazer esta comunicação. O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.

Solicito que conste dos Anais da Casa uma Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
nota que os Líderes do Bloco assinam e que diz res- vota "sim".
peito a uma proposta feita pelo Líder do Bloco no O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revi-
Senado ao ilustre Senador Antônio Carlos Magalhã- são do orador.) _Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".
es, Presidente do Congresso Nacional, no sentido O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL _ PE.
que o Congresso seja convocado neste fim de se- Sem revisão do orador.) _Sr. Presidente, o PFL vota
mana para examinar, em regime de urgência urgen- "sim".
tíssima, as medidas do pacote fiscal do Governo, por
meio das medidas provisórias. Nós, do Bloco de
Oposição, estaremos aqui de plantão. Os nossos
Deputados estarão presentes nas Comissões Espe
ciais. Estaremos aqui para ouvir os Ministros Pedro
Malan e Antônio Kandir, no sábado, e debater as
medidas emergenciais que este País tem de discutir.

Já que o Presidente Antônio Carlos Magalhães
aceitou a proposta e condicionou a convocação do
Congresso Nacional a um posicionamento de V.
Exa., Presidente da Câmara dos Deputados, é que
faço este comunicado de liderança para que todos
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O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP. mar meu voto, o Deputado Wagner Rossi votou
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB "sim".
vota "sim". O ,SR. NEIVA MOREIRA (Bloco/PDT - MA.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Neiva Mo-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco da reira vota "não".
Oposição vota "não", para que não quebrem só o O SR. RICARDO RIQUE (BlocoIPMDB - PB.
Espírito Santo, para que não quebrem o País inteiro, Sem revisão do orador.) - Ricardo Rique, PMDB,
como estão fazendo com essa escorchante taxa de "sim".
juros, que serve à agiotagem intemacional. O SR. RICARDO GOMYDE (Bloco/PCdoB _

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- PRo Sem revisão do orador.) - Ricardo Gomyde,
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim". PCdoB do Paraná, "não".

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
revisão do orador.) - O PTB vota "sim". a palavra pela ordem.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
revisão do orador.) - PSDB, "sim", Sr. Presidente. V. Exa. a palavra.
Pelo Brasil, Sr. Presidente, o voto é "sim". O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. são do orador.) - O PPB encaminha o voto "sim".
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
da Frente Liberal recomenda o voto "sim". PFL, Sem revisão do orador.) - O PMDB encaminha o
"sim". voto "sim", Sr. Presidente.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Presidente, peço a palavra pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem da Frente Liberal recomenda o voto "sim". PFL,
V. Exa. a palavra. "sim".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ. O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "não", Presidente, peço a palavra pela ordem.
e o Partido Socialista Brasileiro, em defesa do em- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
prego dos Municípios neste País, tem de votar "não". Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC. O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, José Car- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado
los Vieira votou "sim". José Carlos Aleluia ratifica o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço a O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT - DF.
quem for retificar o voto que o faça com clareza, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, falaram
para que não haja dúvida ao final. que iam demitir os marajás, mas já começaram a de-

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço mitir os agentes de vigilância do Itamaraty.
a palavra pela ordem. Portanto, eu voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
V. Exa. a palavra. peço a palavra pela ordem.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o Exa. a palavra.
voto "sim". O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. Sem

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem revisão do orador.) - Pelo Real e pela estabilidade,
revisão do orador.) - O Bloco da Oposição encami- "sim", Sr. Presidente.
nha o voto "não". O SR. Luís EDUARDO (PFL-BA. Sem revisão

O SR. WAGNER ROSSI- Sr. Presidente, peço do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Govemo
a palavra pela ordem. recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. VANIO DOS SANTOS - Sr. Presidente,
Exa. a palavra. peço a palavra pela ordem.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para confir- V. Exa. a palavra.
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o SR. VANIO DOS SANTOS (Bloco/PT - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Vanio dos
Santos confirma o voto "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo
aos Srs. Deputados para que só peçam retificação do
voto aqueles que tenham dúvidas, senão teremos uma
demora muito grande na apuração do resultado.

O PFL recomenda o voto "sim".
O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim".

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

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi alguém di
zer que estava votando "sim" pelo real. Como o real
é uma unidade monetária, é em função do real que
se está votando, Sr. Presidente? (Pausa.)

Sr. Presidente, a Oposição vota "não".
O SR. JOSÉ AUGUSTO - Sr. Presidente, peço

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

V. Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ AUGUSTO (PPS - SP. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "não".
O SR. FRANCISCO HORTA (PFL - MG. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"sim".

O SR. ANTONIO FEIJÃO (PSDB - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"sim".

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quem é pa
triota vota "não".

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - É em função do real, sim, Sr.
Presidente, da estabilidade da economia, e em fun
ção do Brasil.

O voto é "sim", Sr. Presidente.
O SR. HERMES PARCIANELLO - Sr. Presi

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

O SR. HERMES PARCIANELLO (Bloco/PMDB
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
voto é "não".

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB 
DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é "não", contra a destruição do Estado brasileiro.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

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

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em defesa
da modernidade do Estado brasileiro e da reestrutu
ração da máquina administrativa do serviço público
nos três níveis - União, Estados e Municípios -, o
PFL recomenda o voto "sim".

A SRA. JOANA D'ARC - Sr. Presidente, peço
a palavra pela oraem.

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

A SRA. JOANA DARC (Bloco/PT - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, meu voto é
"não". A máquina estava com defeito. Gostaria que
houvess~ uma retificação, porque saiu "abstenção".

O SR. MESSIAS GOlS (PFL - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, assumo hoje e voto
"sim".

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, de reall',la
Esplanada só as demissões.

Portanto, o Bloco vota "não".
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O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB - GO. O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB a palavra pela ordem.
recomenda o voto "sim". "O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

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

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Sr. Pre- voto "sim".
sidente, peço a palavra pela ordem. O SR. FELlX MENDONÇA - Sr. Presidente,

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

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (Bloco/PT Exa. a palavra.
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para O SR. FELlX MENDONÇA (PTB - BA. Sem
não deixar dúvida quanto à votação no sistema ele- revisão do orador.) - Sr. Presidente, voto "sim".
trônico, meu voto é "não". O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,

O SR. ANTÔNIO BRASIL (Bloco/PMDB - PA. peço a palavra pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
"não". Exa. a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB encami-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. nha o voto "não".
Exa. a palavra. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revisão Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim". da Frente Liberal recomenda o voto "sim".

O SR. GERALDO PASTANA - Sr. Presidente, O SR. ODILlO BALBINOTTI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GERALDO PASTANA (Bloco/PT - PA. O SR. ODILIO BALBINOTTI (PSDB-PR. Sem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"não". "sim".

O SR. RUBENS COSAC - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda, mais uma vez, o voto "sim".

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

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela eficiência
no serviço público, o PSDB vota "sim".

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como tem
havido equívocos na máquina, na parte eletrônica,
desejo confirmar meu voto "sim".

O SR. PAULO BORNHAUSEN (PFL-SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"sim".

O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB 
DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, contra
as demissões dos servidores públicos, o PCdoB
vota "não".

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, para haver
eficiência no serviço público tem-se que trocar o Mi
nistro Bresser Pereira, e não os servidores.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra peja ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, não é hora de brin
cadeira neste microfone. Estamos tratando de coisa
extremamente séria, e solicito aos Srs. Líderes que
usem o microfone somente para encaminhar os votos.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, fo
ram eles que começaram a brincadeira. No dia em
que provarem que o Ministro Bresser Pereira é com
petente, aí poderão dizer que é brincadeira. É um in
competente o Bresser Pereira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência exige que demos exemplo à Nação. Não va
mos brincar com esta matéria.

O SR. RUBENS COSAC - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com res
peito, o PMDB recomenda o voto "sim".

O SR. WAGNER SALUSTIANO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. WAGNER SALUSTIANO (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só para
confirmar: meu voto foi "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal vota "sim" e faz um apelo aos Srs.
Deputados para que permaneçam em plenário, por
que, após esta, teremos outras votações.

O PFL recomenda o voto "sim".
O SR. LAMARTINE POSELLA - Sr. Presidente,

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

V. Exa. a palavra.
O SR. LAMARTINE POSELLA (PPB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero con
firmar meu voto "sim".

O SR. SÉRGIO NAYA (PPB-MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim"; houve
problema no painel.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim" e solicita a presença de todos os Parlamentares
da bancada.

O SR. JAIRO CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JAIRO CARNEIRO (PFL - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O SR. WOLNEY QUEIROZ (Bloco/PDT-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro
meu voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro, PPB, encaminha o voto "sim".

O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PEDRO VALADARES (PSB-SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"não".

O SR. OLÁVIO ROCHA (PSDB - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"sim".

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. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de Opo
sição recomenda o voto "não".

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
registrar também meu voto "não".

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

O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB-GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a recomen
dação do PMDB é o voto "sim".

O SR. ROLAND LAVIGNE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
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o SR. ROLAND LAVIGNE (PFL-BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O SR. COURACI SOBRINHO (PFL-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, voto "sim".

O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL-BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, voto "sim".

O SR. SANDRO MABEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PMDB-GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lideran
ça do Govemo recomenda o voto "sim" e pede aos
Srs. Deputados que permaneçam em plenário para
as próximas votações.

O SR. WIGBERTO TARTUCE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. WIGBERTO TARTUCE (PPB-DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"não".

O SR. CLEONÂNCIO FONSECA (Blo
co/PMDB:SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, ratifico meu voto "não".

O SR. JOSÉ BORBA (PTB-PR. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O SR. OSVALDO REIS (PPB-TO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal recomenda o voto "sim" e faz um ape
Io para que os Srs. Deputados permaneçam no ple
nário, a fim de que possamos continuar a votação
desta importante matéria.

O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB-GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda, mais uma vez, o voto "sim" e pede a to
dos os Parlamentares do partido que estejam na
Casa para que acorram ao plenário.

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha
voto "sim" e pede a seus Parlamentares que perma
neçam em plenário. Vamos continuar a votação e
vamos ganhar.

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

O SR. EDSON SILVA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. EDSON SILVA (PSDB-CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, para evitar um possível
erro da máquina de votação, Edson Silva, Ceará,
vota "sim".

O SR. RUBENS COSAC - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB-GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a recomen
dação do PMDB para esta votação é "sim". E, ao
mesmo tempo, pedimos a todos os Parlamentares
do PMDB que estejam na Casa que acorram ao ple
nário, porque temos apenas 423 Parlamentares re
gistrados no painel, e que aqui permaneçam, eviden
temente.

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT-SE. Sem
revisão do orador.) • Sr. Presidente, o Bloco da Opo
sição recomenda o voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB informa a
sua bancada que o voto é "sim" e solicita que a mes
ma permaneça em plenário, porque teremos mais
votações ainda nesta noite.

PPB recomenda o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. Sem
revisão do orador.) - O PSDB encaminha "sim", Sr.
Presidente.

O SR. PEDRO HENRY - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. PEDRO HENRY (PSDB-MT. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, só para confirmar:
Deputado Pedro Henry vota "sim".

O SR. RUBENS COSAC - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB-GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
encaminha o voto ·sim" e pede mais uma vez aos
Srs. Parlamentares que acorram ao plenário. Trata-
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se de emenda constitucional, e precisamos de vota- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ção qualificada. Exa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi- O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB-GO.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda à Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
sua bancada o voto ·sim". recomenda o voto "sim". Trata-se de emenda consti-

O SR. MÁRIO NEGROMONTE - Sr. Presiden- tucional. Por isso, solicitamos a todos os Srs. Depu-
te, peço a palavra pela ordem. tados que se encontram na Casa que acorram ao

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. plenário e aqui permaneçam.
Exa. a palavra. A recomendação do PMDB é o voto ·sim", a fa-

O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PSDB-BA. vor do Brasil.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acho que O SR. FERNANDO FERRO (Bloco/PT-PE.
deu problema no painel. Meu voto é "sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, contra o

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço gol de mão, a Oposição vota "não".
a palavra pela ordem. O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda a
Exa. a palavra. sua bancada o voto "sim" e solicita à mesma que

O SR. ROBSON TUMA (PFL-SP. Sem revisão permaneça em plenário.
do orador.) - Sr. Presidente, pediria a V. Exa. que O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB-GO.
faça um apelo para que os Srs. Parlamentares fi- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma
quem em plenário, pois a votação de cada destaque vez, o PMDB recomenda o voto ·sim" e solicita a to-
tem demorado em média uma hora. Se todos os Srs. dos os Srs. Deputados suas presenças em plenário
Parlamentares ficarem em plenário e pudermos vo- e que aqui permaneçam.
tar sucessivamente sem os atrasos, poderemos re- O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
duzir esse tempo consideravelmente. Poderemos in- a palavra pela ordem.
clusive encerrar esta votação no dia de hoje. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Portanto, peço aos Srs. Parlamentares que ve- Exa. a palavra.
nham a plenário, a fim de que possamos terminar O SR. JOSÉ GENOíNO (Bloco/PT-SP. Sem
esta votação ainda no dia de hoje. revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero reafirmar

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho o voto "não".
o pleito do Deputado Robson Tuma e solicito aos O SR. JAIR BOLSONARO (PPB-RJ. Sem revi-
Srs. Pàrlamentares que permaneçam em plenário, são do orador.) - Sr. Presidente, para que não haja
em face das ponderações feitas por S.Exa. dúvidas, Jair Bolsonaro confirma o voto "não".

O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA (Bloco/PDT-AP. O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. Sem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
Gervásio Oliveira, do PDT. vota "não". "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De- O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
putados, venham ao plenário. Logo mais vou encer- revisão do orador.) - Sr. Presidente. o Partido da
rar a votação. Frente Liberal recomenda o voto "sim". PFL "sim".

O SR. WOLNEY QUEIROZ - Sr. Presidente, O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. Sem
peço a palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. menda o voto "sim" e solicita a permanência de to-
Exa. a palavra. dos os Parlamentares da bancada em plenário. O

O SR. WOLNEY QUEIROZ (Bloco/PDT-PE. voto é "sim".
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero con- O SR. CARLOS MAGNO - Sr. Presidente,
firmar meu voto "não". peço a palavra pela ordem.

O SR. RUBENS COSAC - Sr. Presidente, peço O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
a palavra pela ordem. Exa. a palavra.



O PMDB e o Bloco votam "simu
• PMDB, ·sim·.

O SR. HERCULANO ANGHINETTI - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. HERCULANO ANGHINETTI (PPB-MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, confirmo
meu voto: foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, venham a plenário. Há 491 Srs. Deputados
na Casa.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB
RJ. Sem revisão do orador.) - A Liderança do Gover
no encaminha o voto "sim·.

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

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

O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, confirmo o meu
voto "não·.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, voto "sim".

O SR. RUBENS COSAC - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB-GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "sim" e pede aos Parlamentares
que se encontram na Casa que acorram rapidamen
te ao plenário.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal, PFL, recomenda o voto "sim" e reite
ra apelo aos Srs. Parlamentares para que venham a

O SR. LEOPOLDO BESSONE (PTB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"sim".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei ·não"
e recomendo ao Partido Socialista Brasileiro votar
"não".

O SR. RUBENS COSAC - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB-GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "sim" e pede mais uma vez a to
dos os Srs. Parlamentares que estejam na Casa que
acorram ao Plenário.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB-SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB recomenda
o voto "não".

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide
rança do Govemo recomenda o voto ·sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal recomenda o voto "sim". PFL, "sim".

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT-SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de Opo
sição, PT/PDT/PCdoB, recomenda o voto "não".

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda o
voto ·sim" e pede aos seus Parlamentares que fi
quem no plenário, pois teremos outras votações.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda o
voto "sim" e solicita à sua bancada que permaneça
em plenário, pois teremos mais votações ainda na
noite de hoje. O PPB encaminha o voto "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal recomenda o voto "sim" e reitera o
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O SR. CARLOS MAGNO (PFL-SE. Sem revi- apelo aos Srs. Parlamentares para que permaneçam
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de entregar em plenário, porque após esta votação teremos ou-
a V. Exa. declaração de voto em separado, contra a tras"votações nominais pelo sistema eletrônico. O
quebra da estabilidade do servidor público. PFL recomenda o voto ·sim".

O SR. LUIS BARBOSA - Sr. Presidente, peço O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB-GO.
a palavra pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. solicita a presença em plenário de seus Parlamenta-
Exa. a palavra. res.

O SR. LUIS BARBOSA (PPB-RR. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero reafirmar meu
voto "sim".



O SR. RUBENS COSAC - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB-GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
encaminha o voto "sim" e pede aos dez Deputados
faltantes que acorram ao plenário imediatamente.

O SR. VALDOMIRO MEGER - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

·0 SR. VALDOMIRO MEGER (PFL-PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de con
firmar que meu voto é "sim".

O SR. RUBENS COSAC - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB-GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
encaminha novamente o voto "sim".

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

O SR. RUBENS COSAC - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB-GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "sim" e pede, mais uma vez, aos
Srs. Parlamentares que acorram imediatamente ao
plenário.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda o
voto "sim" e informa a sua bancada que teremos
mais votações.

O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CARLOS SANTANA (Bloco/PT-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"não".

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. FERNANDO FERRO (Bloco/PT-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Fernando
Ferro confirma o voto "não".

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reitera o
voto "sim", lembrando que existem na Casa 491 Srs.
Parlamentares, aos quais solicitamos que venham
imediatamente ao Plenário, para cumprir o seu de
ver.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PPB
votou "sim", solicita à sua bancada que vote "sim" e
que a mesma permaneça em plenário.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide
rança do Governo encaminha o voto "sim" e encare
ce aos Srs. Parlamentares que fiquem no plenário,
porque teremos novas votações.

O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB-GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "sim".

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encarece aos
Deputados que ainda não votaram que venham ao
plenário e aqui permaneçam, porque vai continuar a
votação. Votamos "sim".

O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB-GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
encaminha novamente o voto "sim", recomenda o
voto "sim" e faz um apelo ainda aos treze Parlamen
tares que se encontram na Casa para que acorram
imediatamente ao Plenário.
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plenário, para que possamos concluir esta votação. O SR. PAES LANDlI\II (PFL-PI. Sem revisão
Pede também que permaneçam em plenário, porque do orador.) - Sr. Presidente, para ratificar: Paes Lan-
após esta votação teremos outras votações nomi- dim vota "sim".
nais pelo sistema eletrônico. O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Sem

Portanto, o PFL recomenda o voto "sim". revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"sim".

O SR. PAES LANDIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
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o SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o fluxo de
Deputados terminou. Então, seria oportuno que V.
Exa. encerrasse a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Logo
mais, Deputado.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (BlocoIPMDB
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta é
uma matéria em que todos os Parlamentares estão
desejosos de votar. Acabo de receber um telefone
ma do Deputado Snvio Pessoa, que se está dirigindo
ao plenário.

Então, peço a V. Exa. que tenha um pouco
mais de paciência.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal recomenda o voto "sim" e reitera o
apelo aos Srs. Deputados para que venham ao ple
nário para concluirmos esta importante votação e
que fiquem no plenário, pois, após esta, teremos ou
tras votações.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro recomenda o voto "sim".

O SR. LUCIANO ZICA (Bloco/PT-SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de Oposi
ção recomenda o voto "não".

O SR. JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. JÚLIO CESAR (PFL-PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O SR JOSÉ ANIBAL - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ ANIBAL (PSDB-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Wilson Bra-

ga e a Deputada Márcia Marinho estão vindo votar.
Peço ,a V. Exa. que espere um pouco mais. Afinal..
esperamos dois anos para votar esta matéria. Se es
perarmos um pouquinho mais, todos votarão.

O SR. ALEXANDRE CERANTO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ALEXANDRE CERANTO (PFL-PR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"sim".

O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PEDRO VALADARES (PSB-SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, não há mais flu
xo. Vamos encerrar.

O SR. RUBENS COSAC - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB-GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "sim" e pede aos Srs. Parlamenta
res que permaneçam em plenário.

O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PEDRO VALADARES (PSB-SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaríamos de
saber de V. Exa. qual é o critério adotado nas vota
ções para que não fiquemos aqui esperando um ou
outro Deputado que não vai aparecer mais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tomo
como critério aproximar o número do painel com o
número dos Deputados que estão na Casa. É este o
critério, nobre Deputado.

O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
já se aproximou demais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
deixar aproximar mais um pouco.

O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, São Paulo está mos
trando espírito de patriotismo. Votaram os setenta
Parlamentares.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito
bem.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Parlamentares, venham ao plenário.

O SR. ODElMO lEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. ODElMO lEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
voto "sim".

O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PEDRO VALADARES (PSB-SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, já votaram 485
Srs. Deputados. Peço a V. Exa. que encerre a vota
ção.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário.

Vou encerrar a votação.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES - Sr. Presi

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

Exa. a palavra.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PTB-RR.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"não".

O SR. PHllEMON RODRIGUES (PTB-MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por ques
tão de consciência, encaminhei requerimento votan
do em branco, mas meu voto é contra. Solicito a V.
Exa. seja registrado o meu voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exa.
há de optar: ou vale o seu requerimento ou o voto.

O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, este é o momento em
que vai começar a reforma do Estado.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
registrar que há várias retificações. Vamos aguardá
las.

O SR. JOSÉ ANíBAL - Para mais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Agora
não é oportuno, Deputado.

O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, o PSDB
apela para os seus Deputados no sentido de que se
mantenham no plenário. A votação vai continuar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço
aos Srs. Deputados que permaneçam no plenário,
pois vão prosseguir as votações. O objetivo é votar
mos hoje e amanhã; se possível, terminarmos no dia
de amanhã.

Antes de encerrar a votação, aproveito para di
zer, em resposta ao nobre Líder Deputado José Ma
chado, que às 16h de hoje eu já havia telefonado
para o Senador Antonio Carlos Magalhães, para tra
tar da convocação do Congresso Nacional neste fi
nal de semana, a fim de que possamos discutir as
medidas econômicas com o Ministro Antonio Kandir
e com o Ministro Pedro Malan.

Está encerrada a votação.
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. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Exa. nos in
forma que, segundo conversa mantida com o Sena
dor Antonio Carlos Magalhães, o Congresso Nacio
nal está convocado?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
convocado o Congresso Nacional para o sábado.

O SR. WAGNER ROSSI- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome
da Liderança do PMDB, fazemos um apelo aos nos
sos Parlamentares no sentido de que permaneçam
em plenário, a fim de darmos continuidade à vota
ção. Temos várias votações a serem realizadas, e a
presença do Parlamentar simplifica muito e encurta
o tempo das votações.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
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o SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, como Líder do
PSDB, também faço um apelo aos meus caros com
panheiros no sentido de que permaneçam em plená
rio. Quero cumprimentá-los pelo desempenho de
hoje. Temos perspectiva de outras votações nomi
nais, e é óbvio que quanto mais pudermos avançar
hoje, mais rapidamente estaremos mostrando à Na
ção o comportamento do Congresso Nacional, numa
hora extremamente grave como esta.

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. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, também cumpri
mento os 133 Deputados que seguiram a orientação
da Oposição brasileira.

Não temos vergonha de ser minoria em mo
mentos como este. Não nos envergonhamos do voto
que demos. Confiamos na História, Sr. Presidente.

O SR. GEDDEl VIEIRA LIMA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GEDDEl VIEIRA liMA (Bloco/PMDB
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tam
bém quero congratular-me com os 351 Parlamenta
res que votaram a favor dessa matéria.

Como a minha confiança na História certamen
te é ilimitada, volto a reafirmar que estamos orgulho
sos de ser maioria nesta Casa.

O SR. MARCELO DÉDA - Ser maioria assim é
fácil.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço
aos Srs. Parlamentares que permaneçam em plená
rio. Prosseguiremos na votação.

Prorrogo a presente sessão por uma hora.
O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço

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

Exa. a palavra.
O SR. ROBSON TUMA (PFL-SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, apelo para os Srs. De
putados no sentido de que permaneçam em plená
rio, para que possamos dar continuidade às votaçõ
es. Ao mesmo tempo, apelo para V. Exa. no sentido
de que não se dê uma hora de interstício entre cada
votação. Mesmo que tenhamos de chegar próximo à
madrugada de hoje, com a colaboração de todos,
com todos os Parlamentares ficando em plenário,

poderemos fazer cada votação de destaque em
meia hora. Com isso votaremos todos os destaques
ainda no dia de hoje.

O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, apoiando a manifesta
ção do Deputado Robson Tuma e considerando a vi
talidade do espírito reformista da Maioria, peço aos
Srs. Deputados que continuem em Plenário. Vamos
votar.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PSDB-AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço um escla
recimento à Mesa quanto a esse inusitado evento no
dia de sábado.

Veja bem, Sr. Presidente, falo pela Câmara do
Deputados, não pelo Senado. Hoje S.Exa. o Ministro
Pedro Malan permaneceu na Câmara dos Deputa
dos das 10 às 16 horas, esclarecendo quem quis ser
esclarecido sobre todas as questões que dizem res
peito às últimas medidas.

Tenho uma certa desconfiança, para não dizer
receio, do que vai ocorrer no sábado vindouro. Os
Deputados que quiseram saber do pacote em toda
sua plenitude foram hoje se informar. Se o Senado
não o fez, é problema do Senado, não nosso. Eu
não ficarei aqui para ouvir por mais sete horas o Mi
nistro Pedro Malan. Tenho certeza de que S.Exa.,
com a competência que lhe é peculiar, já disse tudo
que o Ministro Antonio Kandir dirá, até por uma
questão de hierarquia. Parece-me que os Srs. Depu
tados não têm muito o que fazer no dia de sábado
no que diz respeito a essa matéria.

Pondero, então, ao Presidente da Câmara dos
Deputados que não nos exponhamos amanhã a
mais uma crítica gratuita, no sentido de que no dia
de sábado o Congresso se reuniu e aqui estavam
apenas quatro ou cinco Senadores e dez ou doze
aguerridos Deputados da Oposição que, de forma
masoquista, vão repetir os argumentos derrotados
que já repetiram hoje de manhã.

Pondero a V. Exa. sobre a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tenha
certeza V. Exa. de que haverá um número muito
maior do que dez ou quinze Deputados. Apenas os
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Deputados que comigo falaram no dia de hoje e os se, para que aqueles que aqui não venham não se-
integrantes das Comissões formam um número mui- jam tachados de irresponsáveis.
to mais elevado do que este. O objetivo é exatamen- Quero salientar isso para toda a Casa, para
te participar, juntamente com o Senado Federal, da que possamos ter a tranqüilidade de entender que
discussão que se faz das reformas econômicas. convocação do Congresso é esta, porque oito Co-

O SR. JAQUES WAGNER - Sr. Presidente, missões terão de continuar funcionando, inde-
peço a palavra pela ordem. pendentemente da convocação, com a presença de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É sobre 248 Parlamentares.
a matéria votada? Era o que tinha a dizer.

O SR. JAQUES WAGNER - Não Sr. Presiden- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Bem
te. Quero fazer uma ponderação a V. 'Exa. para que lemb~ad_o por V. E~a.: só o número de integrantes da
não haja um eventual mal-estar, um mal-entendido. Comlssao, entre titulares e suplent~s,. che~a ~ 11~

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _É sobre Parlamentares. De modo ~ue o obJetivo pnncl~al_e

t · . t d ? A' d - . . It d d que esses Parlamentares integrantes das Comlsso-a ma ena vo a a. in a nao anunCiei o resu a o a . t' - d C N' I
t - es aqUi es eJam na sessao o ongresso aCiona.
w~ _.

O SR JAQUES WAGNER _ W É br O SR. INOCENCIO OLIVEIRA - Sr. Preslden-
_ . ao. so e a te, peço a palavra pela ordem.

convocaçao do Congresso. . O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
. O SR. P~ESIDENTE (MIchel Temer) - Vou V.Exa a palavra.

abnr urna exceçao. Concedo a V. Exa. a palavra. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
O SR. JAQUES WAGNER (Bloco/PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no Senado Fe-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, são oito as me- deral foi feita uma proposta de convocação de uma
didas provisórias publicadas pelo Governo. Portanto, sessão do Congresso Nacional, a ser transformada
oito Comissões deverão estar funcionando. Se não em Comissão Geral no próximo sábado, pela ma-
me equivoco, isso enseja um número de aproxima- nhã.
damente 240 Srs. Parlamentar~s : Deputa~os e Se- V. Exa., ao ser consultado, pediu um prazo
nadores. Em geral, cada Comlssao tem tnnta com- para que pudesse ouvir os diferentes Líderes. Na
ponentes. mesma hora, o Líder do Partido da Frente Liberal fez

Essas Comissões foram instaladas no dia de um apelo a V. Exa. para que concordasse com essa
hoje, elegeram seus Presidentes e Relatores. Em al- convocação para o próximo sábado, no intuito de
guns casos, já votaram a admissibilidade da matéria, que os Srs. Ministros da área econômica pudessem
uma vez que as medidas provisórias prosperam em esclarecer os membros das Comissões encarrega-
sua apreciação quando isso é do interesse da Maio- das de examinar as medidas provisórias quanto ao
ria. Elas estão prosperando, porque, imagino, a conteúdo das mesmas.
Maioria quer que elas sejam votadas em plenário no Assim sendo, Sr. Presidente, mais uma vez,
prazo de trinta dias. louvo a atitude firme e decisiva de V. Exa., sempre

Comungo com o que disse o Deputado José em defesa da Instituição. Por isso estarei aqui no
Thomaz Nonô, para que esta Casa, ao contrário do próximo sábado. Convoco os Srs. Deputados que
que pretende V. Exa. - enaltecê-Ia -, não seja mais representarão o nosso partido como membros das
uma vez alvo de críticas levianas e/ou fáceis. Quero Comissões que examinarão as medidas provisórias
dizer que, evidentemente, as oito Comissões instala- para que, no próximo sábado, ouvindo a área econô-
das continuarão a trabalhar, independentemente da mica, possamos, o mais rapidamente possível, ela-
convocação do Congresso. E mais: as Comissões borar um parecer sobre essas importantes matérias
terão de suspender os seus trabalhos para atende- e votar imediatamente o pacote econômico que tanto
rem a uma eventual sessão do Congresso nesta interessa ao País.
Casa. Portanto, Sr. Presidente, o Partido da Frente

Acho ótimo que a sessão conjunta de todas as Liberal louva, mais uma vez, a posição de V. Exa.
Comissões possa fazer audiência única com os Srs. em defesa da Instituição e dos altos interesses do
Ministros. Mas quero deixar claro que terão obriga- País.
ção de aqui estar aqueles que são nomeados pelos
seus partidos para integrarem as oito Comissões. Os
outros o farão se entenderem que é de seu interes-
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Agrade
ço a V. Exa. e quero convidar todos os Srs. Líderes
a estarem aqui no sábado.

Que fique claro, para efeitos de imprensa, que
o objetivo dessa reunião do Congresso Nacional é
discutir especialmente essas medidas econômicas.
Não haverá sessão deliberativa, mas é fundamental
que os membros das Comissões, os Srs. Líderes,
Vice-Líderes e demais interessados estejam presen
tes a essa sessão do Congresso.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
somar minhas palavras às do Líder Inocêncio Olivei
ra, louvando a decisão de V. Exa. de convocar essa
reunião para o sábado, mas quero também somar
um fato novo. Gostaria que estivessem presentes
não só os 112 Deputados membros das oito Comis
sões hoje instaladas e que já estão funcionando,
mas também todos aqueles Srs. Deputados que
queiram esgotar as suas dúvidas, questionar as au
toridades do Governo Federal que tomaram a inicia
tiva de mandar as medidas provisórias.

A convocação, neste sábado, está no con
texto da celeridade do exame e da votação des
sas medidas provisórias, que não se confundem
com as demais que estão sendo reeditadas. Elas
serão votadas, conforme deseja a Nação brasi
leira e todos nós, até sexta-feira, dia 12 de de
zembro. Portanto, não serão objeto de reedição
pelo Governo. O Congresso vai examiná-Ias até
o dia 12 de dezembro.

Assim, neste sábado, haverá oportunidade
de os membros da Comissão e de todos os Srs.
Deputados esgotarem as suas dúvidas sobre o
tema das oito medidas provisórias em exame
nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio
o resultado da votação:

Votaram "sim" 351 Srs. Parlamentares; "não",
134; abstiveram-se dois Srs. Parlamentares. Total
de votantes: 487 Parlamentares.

É aprovada a Proposta de Emenda à Constituição
nº 173/95, em segundo tumo, ressalvados os destaques.

VOTARAM OS SEGUINTES SEHORES
DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco/PMDB - Sim

Elton Rohnelt - PFL - Sim
Francisco Rodrigues - PTB - Não
Luciano Castro - PSDB - Sim
Luís Barbosa - PPB - Sim
Moisés Lipnik - PL - Sim
Robério Araújo - PPB - Sim
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Amapá

~ntônio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - PPB - Abstenção
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Gervásio Oliveira - Bloco/PDT - Não
Murilo Pinheiro - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - PSB - Não
Sérgio Barcellos - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PPB - Sim

Pará

Anivaldo Vale - PSDB - Sim
Antônio Brasil - Bloco/PMDB - Não
Asdrúbal Bentes - Bloco/PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPB - Sim
Elcione Barbalho - Bloco/PMDB - Sim
Geraldo Pastana - Bloco/PT - Não
Gerson Peres - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - Bloco/PDT - Não
Hilário Coimbra - PSDB - Sim
José Priante - Bloco/PMDB - Sim
Mário Martins - Bloco/PMDB - Sim
Nícias Ribeiro - PSDB - Sim
Olávio Rocha - PSDB - Sim
Paulo Rocha - Bloco/PT - Não
Raimundo Santos - PFL - Sim
Socorro Gomes - Bloco/PCdoB - Não
Vic Pires Franco - PFL - Sim

Amazonas

Alzira Éwerton - PSDB - Sim
Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Átila Lins - PFL - Sim
Cláudio Chaves - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PFL - Sim
Luiz Fernando - PPB - Sim
Pauderney Avelino - PFL - Sim

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco/PMDB - Sim
Emerson Olavo Pires - PSDB - Não
Eurípedes Miranda - Bloco/PDT - Não
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Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Moisés Bennesby - PSDB - Sim
Oscar Andrade - PFL - Sim
Silvernani Santos - PFL - Sim

Acre

Carlos Aírton - PPB - Não
Célia Mendes - PPB - Não
Chicão Brígido - Bloco/PMDB - Sim
Emílio Assmar - PPB - Não
João Tota - PPB - Sim
Osmir Lima - PFL - Sim
Regina Lino - Bloco/PMDB - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PFL - Sim
Darci Coelho - PFL - Sim
Dolores Nunes - PFL - Sim
Osvaldo Reis - PPB - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim
Udson Bandeira - BlocolPMDB - Sim

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB - Sim
Antônio Joaquim Araújo - PL - Sim
César Bandeira - PFL - Sim
Davi Alves Silva - PPB - Sim
Eliseu Moura - PL - Sim
Haroldo Sabóia - Bloco/PT - Não
Jayme Santana - PSDB - Sim
Magno Bacelar - PFL - Sim
Mauro Fecury - PFL - Sim
Neiva Moreira - Bloco/PDT - Não
Pedro Novais - Bloco/PMDB - Sim
Remi Trinta - PL - Sim
Roberto Rocha - PSDB - Sim
Sarney Filho - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

Aécio de Borba - PPB - Sim
Aníbal Gomes - PSDB - Sim
Antônio Balhmann - PPS - Não
Amon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Silva - PSDB - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco/PMDB - Sim
Inácio Arruda - Bloco/PCdoB - Não
José Unhares - PPB - Não

José Pimentel - Bloco/PT - Não
Leônidas Cristino - P'Ps - Não
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paes de Andrada - Bloco/PMDB - Não
Paulo Lustosa - Bloco/PMDB - Sim
Pimentel Gomes - PPS - Sim
Pinheiro Landim - Bloco/PMDB - Sim
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Sim
Roberto Pessoa - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - Bloco/PMDB - Sim
Ari Magalhães - PPB - Sim
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPB - Sim
Heráclito Fortes - PFL - Sim
João Henrique - Bloco/PMDB - Sim
Júlio César - PFL - Sim
Mussa Demes - PFL - Sim
Paes Landim - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - Bloco/PMDB - Sim
Augusto Viveiros - PFL - Sim
Betinho Rosado - PFL - Sim
Carlos Alberto - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB - Sim
João Faustino - PSDB - Sim
Ney Lopes - PFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Sim
Armando Abílio - Bloco/PMDB - Sim
Efraim Morais - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim
Gilvan Freire - PSB - Não
Ivandro Cunha Lima - Bloco/PMDB - Sim
José Aldemir - Bloco/PMDB - Sim
José Luiz Clerot - Bloco/PMDB - Sim
Ricardo Rique - Bloco/PMDB - Sim
Roberto Paulino - Bloco/PMDB - Não
Wilson Braga - PSDB - Sim

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - Sim
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Álvaro Ribeiro - PSB - Não
Antônio Geraldo - PFL - Sim
Fernando Ferro - Bloco/PT - Não
Gonzaga Patriota - PSB - Não
Humberto Costa - Bloco/PT - Não
Inocêncio Oliveira - PFL - Sim
João Colaço - PSB - Não
José Chaves - Bloco/PMDB - Sim
José Jorge - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Não
Osvaldo Coelho - PFL - Sim
Pedro Corrêa - PPB - Sim
Ricardo Heráclio - PSB - Não
Roberto Fontes - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - PPB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - Bloco/PDT - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB - Sim
Benedito de Lira - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PSDB - Sim
Luiz Dantas - Bloco/PSD - Sim
Moacyr Andrade - PPB - Não
Pedro Luís Albuquerque - PFL - Sim

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Carlos Magno - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - Bloco/PMDB - Não
José Teles - PPB - Sim
Marcelo Déda - Bloco/PT - Não
Pedro Valadares - PSB - Não

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT - Não
Aroldo Cedraz - PFL - Sim
Benito Gama - PFL - Sim
Cláudio Cajado - PFL - Sim
Colbert Martins - PPS - Não
Coriolano Sales - Bloco/PDT - Não
Domingos Leonelli - PSB - Não
Eujácio Simões - PL - Sim
Félix Mendonça - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco/PMDB - Sim

Haroldo Lima - Bloco/PCdoB - Não
Jaime Fernandes - PFL - Sim
Jairo Azi - PFL - Sim
Jairo Carneiro - PFL - Sim
Jaques Wagner - Bloco/PT - Não
João Almeida - PSDB - Sim
João Carlos Bacelar - PFL - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - PFL - Sim
José Lourenço - PFL - Sim
José Rocha - PFL - Sim
Leur Lomanto - PFL - Sim
Luís Eduardo - PFL - Sim
Luiz Braga - PFL - Sim
Luiz Moreira - PFL - Sim
Manoel Castro - PFL - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - PSDB - Sim
Pedro Irujo - Bloco/PMDB - Sim
Prisco Viana - PPB - Não
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - PFL - Sim
Sérgio Carneiro - Bloco/PDT - Não
Severiano Alves - Bloco/PDT - Não
Simara Ellery - Bloco/PMDB - Sim
Ursicino Queiroz - PFL - Sim

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Sim
Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio do Valle - Bloco/PMDB - Sim
Aracely de Paula - PFL - Sim
Armando Costa - Bloco/PMDB - Não
Bonifácio de Andrada - PSDB - Sim
Carlos Melles - PFL - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - PFL - Sim
Fernando Diniz - Bloco/PMDB - Sim
Francisco Horta - PFL - Sim
Genésio Bernardino - Bloco/PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PPB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Sim

Ibrahim Abi-Ackel - PPB - Sim

Israel Pinheiro - PTB - Sim

Jaime Martins - PFL - Sim

Joana Darc - Bloco/PT - Não
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João Fassarella - Bloco/PT - Não
João Magalhães - Bloco/PMDB - Sim
José Santana de Vasconcellos - PFL - Sim
Lael Varella - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim
Marcos Lima - Bloco/PMDB - Não
Maria Elvira - Bloco/PMOB - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Sim
Mauro Lopes - Bloco/PMOB - Sim
Nárcio Rodrigues - PSOB - Sim
Neif Jabur - Bloco/PMDB - Sim
Nilmário Miranda - Bloco/PT - Não
Octávio Elísio - PSDB - Sim
Odelmo Leão - PPB - Sim
Osmânio Pereira - PSOB - Sim
Paulo Heslander - PTB - Sim
Philemon Rodrigues - PTB - Não
Raul Belém - PFL - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim
Romel Anízio - PPB - Sim
Ronaldo Perim - Bloco/PMDB - Sim
Sandra Starling - Bloco/PT - Não
Saraiva Felipe - Bloco/PMOB - Sim
Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB - Não
Sérgio Naya - PPB - Sim
Silas Brasileiro - Bloco/PMDB - Sim
Sílvio Abreu - Bloco/PDT - Não
Vittorio Medioli - PSOB .:.... Sim
Wagner do Nascimento - PPB - Sim
Zaire Rezende - Bloco/PMDB - Não

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMOB - Sim

Etevalda Grassi de Menezes - BIocoIPMOB - Sim

Feu Rosa - PSOB - Sim

João Coser - Bloco/PT - Não
Luiz Buaiz - PL - Não
Luiz Durão - PFL - Sim

Marcus Vicente - PSOB - Sim

Nilton Baiano - PPB - Não
Rita Camata - Bloco/PMOB - Não

Roberto Valadão - Bloco/PMOB - Sim

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - Sim
Aldir Cabral- PFL - Sim

Alexandre Cardoso - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Arolde de Oliveira - PFL - Sim
Cândido Mendes - PPB PSDB - Sim
Candinho Mattos - PSOB - Sim
Carlos Alberto Campista - PFL - Sim
Carlos Santana - Bloco/PT - Não
Cidinha Campos - Bloco/POT - Não
Eurico Miranda - PPB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - PTB - Sim
Fernando Lopes - Bloco/PDT - Não
Flávio Palmier da Veiga - PSDB - Sim
Francisco Silva - PPB - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Sim
Jair Bolsonaro - PPB - Não
Jandira Feghali - Bloco/PCdoB - Não
João Mendes - PPB - Sim
Jorge Wilson - Bloco/PMOB - Sim
José Carlos Coutinho - PFL - Sim
José Carlos Lacerda - PSDB - Sim
José Egydio - PFL - Sim
José Maurício - Bloco/POT - Não
Laprovita Vieira - PPB - Sim
Laura Carneiro - PFL - Sim
Lima Netto - PFL - Sim
Lindberg Farias - PSTU - Não
Márcia Cibilis Viana - Bloco/PDT - Não
Milton Temer - Bloco/PT - Não
Miro Teixeira - Bloco/PDT - Não
Moreira Franco - Bloco/PMDB - Sim
Noel de Oliveira - Bloco/PMDB - Não
Osmar Leitão - PPB - Não
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Campos - PPB - Sim
Roberto Jefferson - PTB - Sim
Ronaldo Cezar Coelho - PSDB - Sim
Ronaldo Santos - PSDB - Sim
Rubem Medina - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PPB - Sim
Vanessa Felippe - PFL - Sim

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB - Não
Alberto Goldman - PSOB - Sim
Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB - Não
Almino Affonso - PSB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB - Sim



Mato Grosso

Antônio Joaquim- BlocolPDT - Sim
Gilney Viana - Bloco/PT - Não
Pedro Henry - PSOB - Sim
Rodrigues Palma - PTB - Sim
Rogério Silva - PFL - Sim
Teté Bezerra - Bloco/PMOB - Sim
Welinton Fagundes - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Oomingos - PPB - Não
Chico Vigilante - Bloco/PT - Não
Jofran Frejat - PPB - Não
Maria Laura - Bloco/PT - Não
Osório Adriano - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - PPB - Sim

Goiás

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB - Não
Barbosa Neto - Bloco/PMDB - Sim
Carlos Mendes - Bloco/PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSOB - Sim
Lídia Quinan - Bloco/PMDB - Sim
Marconi Perillo - PSDB - Sim
Maria Valadão - PTB - Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - Bloco/PMOB - Sim
Pedrinho Abrão - PTB - Sim
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Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim Michel Temer - Bloco/PMDB - Abstenção (art,
Arlindo Chinaglia - Bloco/PT - Não 17, § 22

, do RICO)
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Não Nelson Marquezelli - PTB - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim Paulo Lima - PFL - Sim
Ary Kara - PPB - Sim Pedro Yves - PPB - Sim
Carlos Apolinário - Bloco/PMOB - Sim Ricardo Izar - PPB - Sim
Carlos Nelson - Bloco/PMDB - Sim Robson Tuma - PFL - Sim
Celso Russomanno - PPB - Sim Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - PFL _ Sim Silvio Torres - PSDB - Sim
Cunha Bueno _ PPB _ Sim Teima de Souza - BlocolPT - Não
Cunha Lima _ PPB _ Sim Tuga Angerami - PSDB - Não

O 1'1 F' 'd PSOB S' Ushitaro Kamia - PPB - Sim
ala Iguelre 0- - Im V d~ G PPB S', a ao ornes - - Im

Oe Velasco - Bloco/Prona - Sim V Id CtN t PL N~
O It' N PPB S' a emar os a e o - - ao

e Im etto - - Im V' t C' PTB N~
O T P' h' PTB S' Icen e asclone - - ao
u~ 10 Isan,:sc 1- - Im . Wagner Rossi _ Bloco/PMOB _ Sim

Edmho ArauJo - Bloco/PMD~ - Sim Wagner Salustiano - PPB - Sim
Eduardo Coelho - PSDB - Sim Welson Gasparini - PSOB - Sim
Eduardo Jorge - Bloco/PT - Não Zulaiê Cobra - PSOB - Sim
Fausto Martello - PPB - Sim
Fernando Zuppo - Bloco/PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - Bloco/PT - Não

;

Hélio Rosas - Bloco/PMDB - Não
Ivan Valente - Bloco/PT - Não
Jair Meneguelli - Bloco/PT - Não
João Mellão Neto - PFL - Sim
João Paulo - Bloco/PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Sim
José Aníbal- PSDB - Sim
José Augusto - PPS - Não
José Coimbra - PTB - Não
José de Abreu - PSOB - Sim
José Genoíno - Bloco/PT - Não
José Machado - Bloco/PT - Não
José Pinotti - PSB - Não
Jurandyr Paixão - PPB - Sim
Koyu lha - PSOB - Sim
Lamartine Posella - PPB - Sim
Luciano Zica - Bloco/PT - Não
Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco/PT - Não
Luiz Gushiken - Bloco/PT - Não
Luiz Máximo - PSOB - Sim
Maluly Netto - PFL - Sim
Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Não
Marcos Vinícius de Campos - PFL - Sim
Marquinho Chedid - Bloco/PSO - Sim
Marta Suplicy - Bloco/PT - Não
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Pedro Canedo - PL - Sim
Roberto Balestra - PPB - Sim
Rubens Cosac - Bloco/PMDB - Sim
Sandro Mabel- Bloco/PMDB - Sim
Vilmar Rocha - PFL - Sim
Zé Gomes da Rocha - Bloco/PSD - Sim

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - PSDB - Sim
Flávio Derzi - PPB - Sim
Marçat Filho - PSDB - Sim
Marilu Guimarães - PFL - Sim
Marisa Serrano - PSDB - Sim
Nelson Trad - PTB - Sim
Oscar Goldoni - Bloco/PMDB - Sim
Saulo Queiroz - PFL - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - PFL - Sim
Affonso Camargo - PFL - Sim
Alexandre Ceranto - PFL - Sim
Antônio Ueno - PFL - Sim
Basílio Villani - PSDB - Sim
Chico da Princesa - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - PPB - Sim
Djalma de Almeida César - Bloco/PMDB - Sim
Femando Ribas Carli - PPB - Sim
Flávio Arns - PSDB - Sim
Hermes Parcianello - Bloco/PMDB - Não
Jo~o Iensen - PPB - Sim
José Borba - PTB - Sim
José Janene - PPB - Sim
Luciano Pizzatto - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Maurício Requião - Bloco/PMDB - Não
Max Rosenmann - PSDB - Sim
Moacir Micheletto - Bloco/PMDB - Sim
Nedson Micheleti - Bloco/PT - Não
Nelson Meurer - PPB - Sim
Odílio Balbinotti - PSDB - Sim
Padre Roque - Bloco/PT - Não
Paulo Bernardo - Bloco/PT - Não
Paulo Cordeiro - PFL - Sim
Renato Johnsson - PSDB - Sim
Ricardo Barros - PPB - Sim
Ricardo Gomyde - Bloco/PCdoB - Não
Valdomiro Meger - PFL - Sim
Werner Wanderer - PFL - Sim

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco/PMDB Sim
Edison Andrino - Bloco/PMDB - Não
Hugo Biehl - PPB - Sim
João Pizzolatti - PPB - Não
José Carlos Vieira - PFL - Sim
Mário Cavallazzi - PPB - Sim
Milton Mendes - Bloco/PT - Não
Neuto de Conto - Bloco/PMDB - Sim
Paulo Bauer - PFL - Sim
Paulo Bornhausen - PFL - Sim
Paulo Gouvêa - PFL - Sim
Serafim Venzon - Bloco/PDT - Sim
Valdir Colatto - Bloco/PMDB - Sim
Vânio dos Santos - Bloco/PT - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco/PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - PPB - Não
Aírton Dipp - Bloco/PDT - Não
Arlindo Vargas - PTB - Sim
Augusto Nardes - PPB - Sim
Carlos Cardinal - Bloco/PDT - Não
Darcísio Per<mdi - Bloco/PMDB - Sim
Ênio Bacci - Bloco/PDT - Não
Esther Grossi - Bloco/PT - Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Fetter Júnior - PPB - Sim
Germano Rigotto - Bloco/PMDB - Sim
Jair Soares - PPB - Não
Jarbas Lima - PPB - Não
Júlio Redecker - PPB - Sim
Luís Roberto Ponte - Bloco/PMDB - Sim
Luiz Mainardi - Bloco/PT - Não
Matheus Schmidt - Bloco/PDT - Não
Miguel Rossetto - Bloco/PT - Não
Nelson Harter - Bloco/PMDB - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Sim
Odacir Klein - Bloco/PMDB - Sim
Osvaldo Biolchi - PTB - Sim
Paulo Paim - Bloco/PT - Não
Paulo Ritzel- Bloco/PMDB - Não
Renan Kurtz - Bloco/PDT - Não
Valdeci Oliveira - Bloco/PT - Não
Waldomiro Fioravante - Bloco/PT - Não
Wilson Cignachi - Bloco/PMDB - Sim
Veda Crusius - PSDB - Sim
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há

sobre a Mesa a seguinte
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A PEC nº 173, de 1995, que cuida de reforma
administrativa, apresenta-se como providência im
portante no contexto da reforma do Estado. Sinteti
zadas em uma nova visão e que a prioridade até en
tão admitida na execução é substituída por nova
postura reguladora e, ao mesmo tempo, se passa a
conceber uma ação de Estado fundamentalmente
centrada nos aspectos sociais, as diretrizes que
orientam a concepção do Estado moderno deman
dam amplos ajustes no aparato administrativo do Es
tado, adequando-se o meio aos novos fins.

Nesse contexto releva ressaltar que inúmeras
providências importantes vêm sendo adotadas, en
volvendo ajustes institucionais, estruturais e opera
cionais indispensáveis, desde alterações relevantes
no âmbito constitucional, como a quebra dos mono
pólios, até a adoção de alternativas conceituais rele
vantes para a modernização da máquina administra
tiva, como a adoção dos órgãos reguladores, dos ór
gãos executivos e das organizações sociais.

Não há se fugir à realidade de que a reforma
administrativa é um fato. A PEC nº 173/95 marca
novo passo naquele sentido.

Não se pode desconsiderar, entretanto, a im
portância de certos fatores, cuja alteração pode vir a
produzir mais efeitos indesejados que os pretendi~

dos efeitos benéficos. Referimo-nos especificamente
à quebra da estabilidade do servidor público.

Vista por muitos como apenas um direito subje
tivo do servidor, a estabilidade passou a ser tida
como privilégio odioso, descabido, na medida em
que não se aplica ao trabalhador em geral. Construí
da a lógica ilógica de igualação dos desiguais _ já
que é a própria Constituição Federal que define de
forma diferente uns e outros, atribuindo-lhes direitos
diferenciados _ o preconceito se espraia e se con
verte em palavra de ordem. Falso em sua essência,
mesmo assim prospera o sofisma, até se materiali
zar em proposta de alteração do texto constitucional,
segundo a qual se coloca nas mãos da autoridade
pública de todos os níveis a capacidade de influir na
definição das atividades funcionais e do órgão ou
unidade administrativa objeto da redução de pes
soal, definição a que se refere o § 4º do art. 169 da
Constituição Federal, com a redação dada pelo art.
25 da PEC nº 173/95.

Não é necessário muito refletir para se perce
ber que o mecanismo pretendido pela proposta não
pode prosperar, sob pena de se admitir a instalação
de um ambiente insuportável na administração públi-
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DECLARAÇÃO DE VOTO EM SEPARADO DO ca, pela incerteza e pelas oportunidades de desapro-
DEPUTADO CARLOS MAGNO veitamento de toda ordem que pode provocar. Da

instabilidade resulta forçosamente a insegurança
dos servidores e, daí, a vulnerabilidade a pressões
de natureza política ou administrativa, com reflexos
sobre a qualidade dos serviços e _ por que não dizê
lo? _ sobre a moralidade e a legalidade. A finalidade
maior da estabilidade, qual seja, a de emprestar ao
servidor a capacidade de atuar com autonomia técni
ca, emprestando contribuição imparcial no exercício
de sua atividade funcional, terá sido ferida de morte.

Com tantas razões, embora condicionado pela
limitação do tempo, tenho que a quebra da estabili
dade do servidor, da forma proposta, encerra o po
tencial de produzir muito mais malefícios do que
eventuais benefícios. A inexistência de alternativa
nos conduz a votar contra a quebra de estabilidade
proposta.

Sala das Sessões,
_ Deputado Carlos Magno.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB _ RJ.
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, as lide
ranças da Oposição encaminharam a V. Ex!! um re
querimento com o número de assinatura regimental
que solicitava a transformação de sessão plenária
em Comissão Geral.

V. Ex!!, numa conversa que tivemos, disse-me
que achava da maior importância a matéria e que
evidentemente fixaria uma data para que pudesse
transformar o Plenário em Comissão Geral. Mas
quero registrar que alguns dos Srs. Deputados, não
entendendo a intenção da Oposição, disseram que
não podiam atender à reivindicação para não trans
formar o Plenário em palanque da Oposição.

Sr. Presidente, isso mostra que a vontade da
Oposição é dar transparência a esse pacote e mos
trar a verdade. Agora, infelizmente, o Senado saiu
na frente. Pela sua vontade, a Câmara teria construí
do o palanque para que o País pudesse saber, de
forma transparente, o resultado do pacote.

O SR. SfLVIO PESSOA _ Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. SfLVIO PESSOA (Bloco/PMDB _ PE.
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, sem ne
nhuma intenção de salvaguardar remuneração nem
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de dar satisfação à Liderança do meu partido, quero políticos. O Governo Federal é o culpado de não ter
comunicar a V. Exª que, por falha eletrônica, votei da sido realizada a desvalorização no momento certo.
bancada e meu voto não foi registrado. Quem me Creio que há polêmica quanto ao momento de fazer
conhece sabe da minha dignidade e da minha afir- essa desvalorização, mas para o Bloco de Oposição
mação. Votei 'sim" e estou fazendo este pronuncia- ela tem de ser consensual, pois ficar só na denúncia
mento em respeito a mim mesmo, sem nenhuma da sobrevalorização cambial é muito pouco.
preocupação de dar satisfação à Liderança do Go- Ontem, na Folha de S.Paulo, o economista Ru-
vemo nesta Casa. diger Dornbusch fez uma avaliação sobre o proble-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ O De- ma econômico do Brasil. Disse, por exemplo, que é
putado Sílvio Pessoa votou "sim". Constará da ata. de interesse do Fundo Monetário Internacional uma

O SR. LINDBERG FARIAS - Sr. Presidente, desvalorização do real em 15% ou 20%. Pergunto à
peço a palavra como Líder do PSTU. Oposição: vamos ficar com o discurso apenas do

PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a pa- FMI ou vamos levantar a nossa bandeira histórica,
lavra ao nobre Deputado Lindberg Farias para uma que é a da suspensão do pagamento dos juros, do
Comunicação de Liderança pelo PSTU. não-pagamento da dívida externa?

O SR. LINDBERG FARIAS (PSTU-RJ. Como Na minha opinião, é hesitação ficarmos aqui só
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós, discutindo a sobrevalorização cambial. Temos de
do PSTU, não poderíamos perder esta oportunida- avançar, e hoje a grande forma de avançar é usar o
de, neste momento de derrota dos trabalhadores, nosso discurso para conseguir mobilizar as ruas e
dos funcionários públicos e do povo brasileiro, de fa- combater o pagamento dos juros da dívida. Este,
zer uma convocação fraterna aos meus amigos e sim, leva as nossas riquezas.
companheiros do Bloco de Oposição. Sr. Presidente, acabo minha intervenção dizen-

Este é o momento de endurecer na luta e no do que nós, do PSTU, achamos que neste momento
discurso. Endurecer na luta, Sr. Presidente, porque tem de ser levantada a candidatura do Lula, para
fica cada vez mais demonstrado que, se não houver movimentar as ruas, uma candidatura ancorada nas
mobilizações populares, se os estudantes e os sindi- frentes de trabalhadores da cidade e do campo.
calistas não forem às ruas, não teremos chance de Aproveito para rechaçar as articulações contra
vencer e enfrentar o rolo compressor do Governo. a candidatura de Lula no seio da Esquerda. Temos

O primeiro chamamento é que ocupemos as observado os discursos do Dr. Miguel Arraes, do
ruas e as praças do País, que são nossa maior tribu- PSB, contra a candidatura de Luiz Inácio Lula da SiI-
na; o segundo é para endurecer no discurso. va. Temos observado também movimentações no

Sr. Presidente, as medidas do Governo são ne- PCdoB, que encontrou José Sarney, e, segundo O
fastas: aumento do Imposto de Renda, corte de bol- Estado de S. Paulo e o Diário Popular, Líderes do
sas de estudos, juros dobrados. Isso vai gerar reces- PCdoB diziam 'que, se o PMDB lançar candidato,
são, desemprego e fome. Acho que está faltando a não sairá sozinho. Ontem o PCdoB mandou o repre-
Oposição assumir o papel de crítica mais ardente a sentante da juventude, o Presidente da UNE, con;
esse pacote. De tão vacilante que está o discurso da versar com o Sr. Ministro Sepúlveda Pertence. E
Oposição, chega a dar espaço para que o Senador uma articulação antiLula, mas achamos que, neste
Antonio Carlos Magalhães, em uma diferenciação momento, tem de ser lançada a candidatura Luiz
mínima e oportunista, consiga passar aos olhos da Inácio Lula da Silva para Presidente da República.
população como o verdadeiro opositor dessas refor- Temos de começar a nos preparar para as eleições
mas. com greves e mobilizações. O nosso palco central

Convoco o Bloco de Oposição a endurecer o de lutas p~ra derrotar F~rnando Henri~~e Cardos?
discurso e acho que estamos sendo leves, com ~m 1998 sao a~ ~reves, sao as assem~lelas de deml-
medo de que digam: "A Oposição está torcendo con- tIdos, que na proxlma semana começarao a acontecer.
tra o Brasil". E tal medo nos leva à hesitação. Até Este é o recado do PSTU, Sr. Presidente.
agora o Bloco de Oposição tem centrado as suas O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ~ Passa-
críticas na sobrevalorização cambial. Sr. Presidente, se à apreciação dos destaques.
hoje isto é um consenso. Sobre a mesa, o seguinte requerimento:

É fato, também, que o Governo não desvalori- Sr. Presidente (Michel Temer) - Passá-se à
zou o real porque estava interessado em aprovar a apreciação dos destaques.
emenda da reeleição, com medo de ter desgastes Sobre a mesa, o seguinte requerimento
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Sr. Presidente,

Requeremos, nos termos do Art. 162, inciso
XIV, do Regimento Interno, votação em globo de to
dos os destaques simples apresentados à PEC 173
E/95, do Poder Executivo.

Sala das Sessões, em de novembro de
1997. - Luís Eduardo, Líder do Governo -Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL - Odelmo Leão, Líder do PPB
- Geddel Vieira Lima, Lider do Bloco Parlamentar
PMDB/PSDIPRONA.

Assinam o Líder do Governo e os Líderes do
PFL, do PPB e do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em pri
meiro lugar, vamos votar o requerimento para vota
ção em globo.

Como votam os Srs. Líderes?

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acho fun
damentai que os destaques individuais sejam pre
servados, em virtude de se expressar a vontade do
Parlamentar.

A matéria votada é muito complexa, e diversos
Deputados gostariam que seus destaques fossem
votados separadamente.

Assim sendo, o Partido Socialista Brasileiro,
defendendo a democratização, defendendo a partici
pação de cada um dos seus Parlamentares, recusa
o requerimento, vota contra o requerimento para que
os destaques sejam votados em globo.

Assim sendo, o PSB recomenda o voto "não".

O SR. LUIZ BUAIZ (PL-ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PL vota "sim".

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Traba
lhista Brasileiro vota "sim".

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco de Oposição?

O SR MARCELO DÉDA (Bloco/PT-SE. sem
revisão do orador.) - Sr. presidente, o processo de
votaão da matéria em redação final produziu uma
série de incorreções, e a última oportunidade regi
menal pra que se proceda a essas correções é o se
gundo turno.

A votação dos destaques um a um permitirá
uma discussão mais detida sobre esses pontos, e
esta é a razão pela qual votaremos coma a apro
vaão do requerimento, porque quermeos a votação
individual dos destaques.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
de Operação vota "não".

Como vota o Bloco PMDB?
O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB-SP.

Sem revião do orador.) - Sr. Presidente, o pMDB
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSDB?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Creio, Sr. Presidente, que o
Bloco de Oposição com os demais partidos de Opo
sição têm sete destaques de bancada para serem
votados. Portando, não se justifica que se vote indi
vidualmente cada um dos destaques apresentados,
sem ser dentro dessa cota.

Com sete destaques, Sr. Presidente, faz-se
aprimoramento de qualquer texto. Por isso o Partido
da Frente Liberal vota ·sim" à votaçaõ em globo de
todos os destaques simples.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota a Lideraça do Governo?

O SR. LUIS EDUARDO (PFL-BA. Sem revi
são do orador.) - O voto é "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento.

Aqueles que estiverem de acordo permaneçam
como se acham (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo

tação todos os destaques simples apresentados à
Proposta de Emenda à Constituição nº 173-e/95.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 1 SIMPLES

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, I, do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado do
inciso XXVII do art. 22 da CF proposto pelo art. 1º da
Redação para o Segundo Turno de discussão da
Proposta de Emenda à Constituição nº 173-Em de
1995, com vistas à sua supressão

Sala das Sessões, - Agnelo Queiroz, Bloco
Parlamentar PT/PDT/PCdoB - Marcelo Déda, Vice
Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 3 SIMPLES

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, I, do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
alteração ao inciso X do art. 37, constante do art. 3º
da Redação para o Segundo Turno de discussão da
Proposta de Emenda à Constituição nº 173-Em de
1995.



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento de preferência.

Como votam os Srs. Líderes?

O SR. SERGIO AROUCA (PPS-RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "não".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o estímulo
da maioria que o Governo colocou no painel não de
veria tirar a importância desta matéria, porque evi
dentemente tínhamos que, no mínimo, respeitar a de
cisão que o Plenário tomou de forma soberana. A atitu
de do Relator maculou todo esse processo, pois esta
mos alterando a Constituição por maioria simples.

Por entender que é fundamental o tempo para
que os Srs. Deputados possam evidentemente fazer
uma reflexão mais profunda do ato cometido contra
os próprios Parlamentares, quando a sua vontade foi
suprimida por um golpe de mão - com o maior res
peito que tenho ao Relator - na redação final, acho
essencial que os Srs. Parlamentares não deixem
essa preferência ser aprovada.

Assim, o Partido Socialista Brasileiro, pedindo
reflexão dos Srs. Parlamentares e respeito à sua
manifestação feita em plenário, tem que encaminhar
o voto "não", solicitando a cada um dos Srs. Parla
mentares que no mínimo reflitam nesta votação.

O SR. ARLINDO VARGAS ~PTB-RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Traba
lhista Brasileiro vota "sim".

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 12, SIMPLES

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, I, do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado do
art. 25 da Redação para o Segundo Turno de dis
cussão da Proposta de Emenda à Constituição nº
173-E, de 1995.

Sala das Sessões, - Agnelo Queiroz, Bloco
Parlamentar PT/PDT/PCdoB - Marcelo Déda, Vice
Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 23, SIMPLES

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, I, do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado
das expressões "incluindo as de fiscalização e arre
cadação tributária, previdenciária e do trabalho, or
çamento e controle interno, segurança pública, diplo
macia, advocacia e defensoria pública", constantes
do art. 35 da Redação para o Segundo Turno de dis
cussão da Proposta de Emenda à Constituição nº
173-E, de 1995.

Sala das Sessões, - Agnelo Queiroz, Bloco
Parlamentar PT/PDT/PCdoB - Marcelo Déda, Vice
Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, I, do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado do
§ 9º do art. 39 da CF, proposto pelo art. 5º da reda
ção para o Segundo Turno de discussão da Propos
ta de Emenda à Constituição nº 173-E, de 1995,
com vistas à sua supressão.

Sala das Sessões, - Agnelo Queiroz, Bloco
Parlamentar PT/PDT/PCdoB - Marcelo Déda, Vice
Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 18, SIMPLES
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Sala das Sessões, - Agnelo Queiroz, Bloco SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Aqueles
Parlamentar PT/PDT/PCdoB - Marcelo Déda, Vice- que forem favoráveis aos destaques simples apre-
Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB. sentados permaneçam como se acham. (Pausa)

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 5 SIMPLES Aqueles que forem conrários levantem o braço.
(Do Sr. Deputado Nilson Gibson) (Pausa.)

Senhor Presidente, Rejeitados.
Requeiro a V. Exª nos termos do art. 161, inci- O SR. ~RESIDEN!E (Michel Temer) - Sobre a

so V, do Regimento Interno, destaque para suprimir mesa, o seguinte req~enmento:
a expressão ·cumulativamente ou não· do inciso XI Sr. Presidente,
do art. 37 da Constituição Federal, com a redação Requeremos nos termos regimentais
dada pelo art. 3º da PEC nº 173, de 1995. preferência para votação do Destaque nº 8

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997. _ referente ao art. 5º do Substituti~o (art. 39
Deputado Nilson Gibson, PSB. da Constituição, regime Jurídico Unico), an

tes dos demais destaques.
Sala das Sessões, 19 de novembro de

1997.
Assinam: Luís Eduardo, Lider do Go

verno; Inocêncio Oliveira, Lider do PFL;
OdeImo Leão, Lider o PPB; Geddel Vieira
Lima, Lider do Bloco Parlamentar
PMDB/PSD/PRONA.
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o SR. LUIZ BUAIZ (PL-ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PL vota "sim".

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

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT-SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero crer que
deveríamos respeitar a ordem de inscrição dos des
taques e possibilitar a votação com um mínimo de
sistematização. A escolha desse destaque para so
bre ele pedir preferência não me parece correta.

Nesse sentido, encaminhamos "não" ao reque
rimento, para que se mantenha a ordem de votação,
respeitando o protocolo dos destaques na Mesa.

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim".

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que quan
to maior Q número de Parlamentares presentes no
plenário mais representativa é a votação. Tratando
se de matéria polêmica, desejamos votá-Ia com um
quorum alto, para que reflita a vontade do Plenário.

Em assim sendo, o Partido da Frente Liberal
recomenda o voto "sim" ao requerimento.

O SR. LUrS EDUARDO (PFL-BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Governo
recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento.

Aqueles que estiverem de acordo permaneçam
como se acham. (Pausa.)

Aprovado.

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. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito verifica
ção de votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Verifica
ção concedida, Deputado Marcelo Déda.

O SR. WAGNER ROSSI- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim".

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT-SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Oposição vota
"não".

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
solicita aos Srs. Deputados que venham ao plenário,
pois vamos prosseguir em votação nominal.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, Partido
Trabalhista Brasileiro, recomenda o voto "sim".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota
"não".

O SR. WIGBERTO TARTUCE (PPB-DF. Sem
revisão do orador.) - O PPB recomenda o voto "sim",
Sr. Presidente.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro recomenda o voto "não".

O SR. LUrS EDUARDO (PFL-BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Governo
recomenda o voto "sim".

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, queiram tomar assento nas bancadas.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim" e pede aos Srs. Partamentares que ve
nham ao plenário.

O SR. NELSON OTOCH (PSDB-CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda
o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram registrar os seus códigos de votação
e selecionar seus votos.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram acionar o botão preto no painel até
que as luzes do posto se apaguem.

Os Srs. Deputados que ainda não registraram
os seus votos queiram fazê-lo nas bancadas que es-
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tiverem com as luzes acesas. O procedimento é o O SR. ODACIR KLEIN - Sr. Presidente, peço a
mesmo dos postos avulsos: registrar código de vota- palavra pela ordem.
ção, selecionar o voto e apertar o botão preto. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- V.Exa a palavra
te, peço a palavra pela ordem. O SR. ODACIR KLEIN (Bloco/PMDB-RS. Sem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço licença a
Exa. a palavra. V. Exa., embora contrariando o Regimento, para fa-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem zer uma comunicação importante para os Parlamen-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da tares.
Frente Liberal recomenda o voto "sim". A Subcomissão nº 7 da Comissão de Orça-

o SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS mento, que teve os trabalhos suspensos em função
(PSDB-CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- da nossa Ordem do Dia, reunir-se-á amanhã pela
te, o PSDB recomenda o voto "sim". manhã. Nós não voltaremos a nos reunir hoje. E o

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem Relator estará à disposição amanhã, a partir das
revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo 9h30min, na Comissão, para tentar um acordo relati-
aos Srs. Deputados para que venham ao plenário, vo aos destaques.
pois após esta teremos mais uma votação. Trata-se O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
de destaque a emenda constitucional, que requer a palavra pela ordem.
quorum qualificado de 30a votos. Portanto, o Partido O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
da Frente Liberal faz um apel~ ~os ~rs. Deputados Exa. a palavra.
para que per~aneça~ no plenano, a fim ?e que pos- O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi-
samos conclUir o mais rapidamente posslvel esta vo- - d d) S P 'd t PPB . ht - ... t - d d t sao o ora oro - r. resl en e, o encamln a o
açao e IniCiar a vo açao o es aque. _ . voto "sim" e informa a sua bancada que haverá mais

O PFL rec?m~nda, ne~,t~ ~~taçao do requerl- votações. O PPB encaminha o voto "sim".
mento de preferencla, o voto sIm. . O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o Partido da
a palavra pela ordem. Frente Liberal encaminha o voto "sim" e informa ao

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Plenário que após esta teremos mais uma votação
V.Exa a palavra. de destaque, que requer um quorum qualificado de

O SR. ROBSON TUMA (PFL-SP. Sem revisão 308 votos. Trata-se de destaque a emenda constitu-
do orador.) - Sr. Presidente, no momento de votar cional. Portanto, o PFL nesta votação encaminha o
votei abstinência, mas o meu voto é "sim". voto "sim" e pede aos Srs. Parlamentares que per-

O SR. MESSIAS GOlS - Sr. Presidente, peço a maneçam no plenário para que possamos concluir
palavra pela ordem. esta noite, com chave de ouro, esta votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT-SE.Sem
Exa. a palavra. revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Oposição en-

O SR. MESSIAS GOlS (PFL-SE. Sem revisão caminha o voto "não".
do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim". O SR. DUILIO PISANESCHI (PTB-SP. Sem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB encami-
não. Deputado Messias Gois vota "sim". nha o voto "sim".

O SR. ARLINDO VARGAS - Sr. Presidente, O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Sem
peço a palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enca-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem minha o voto "sim".
V.Exa a palavra. O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi-

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. Sem re- são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Traba- voto "sim" e informa a sua bancada que haverá mais
Ihista Brasileiro recomenda o voto "sim". uma votação. O PPB encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Depois O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB-SP.
desta votação, ainda teremos nova votação. Peço Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
aos Srs. Deputados que permaneçam no plenário. encaminha o voto "sim" e pede aos Srs. Parlamenta-
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Real
mente, o ideal é que os Srs. Deputados permane
çam no plenário. Como lembra o Uder Wagner Ros
si, esta é uma votação interlocutória, intermediária,
logo depois haverá a votação principal.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
voto "sim" e informa a sua bancada que haverá mais
uma votação. O PPB vota "sim".

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enca
minha o voto "sim".

para a votação. O O SR. ALEXANDRE CERANTO (PFL-PR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"sim".

O SR. SARNEY FILHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. SARNEY FILHO (PFL-MA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, é importante lembrar
que vamos ter pelo menos mais uma votação impor
tante.

Portanto, o Uder Inocêncio Oliveira pede a to
dos os Srs. Deputados da Frente Liberal que perma
neçam no plenário.

A SRA. SIMARA ELLERY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. SIMARA ELLERY (BlocoIPMDB-BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
do PMDB vota "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB solicita a sua
bancada que permaneça no plenário, pois teremos
mais uma votação na noite de hoje. Nessa matéria
estamos encaminhando o voto "sim".

O SR. ROMMEL FEIJ6 (PSDB-CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha
o voto "sim" e convoca os Srs. Parlamentares para vi
rem ao plenário. E avisa que teremos mais votação.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal recomenda o voto "sim" e apela aos
Srs. Deputados para que permaneçam no plenário,
porque logo após teremos mais uma votação. Ape
nas mais uma votação, mas se trata de destaque de
emenda constitucional, que requer quorum qualifica
do de 308 votos.

Portanto, é necessário a presença dos Srs.
Parlamentares. O PFL recomenda o voto "sim" nesta
votação.

A SRA. JOANA D'ARC (Bloco/PT-MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco de
oposição recomenda o voto "não".

O SR. ROMMEL FEIJ6 (PSDB-CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha
o voto "sim" aos Srs. Deputados que estão chegan
do ao plenário.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB-SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB recomen
da o voto "não".

O SR. ERALDO TRINDADE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ERALDO TRINDADE (PPB-AP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, quero retificar o
meu voto. Votei "não", mas o meu voto é "sim".

O SR. DUILlO PISANESCHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. DUILIO PISANESCHI (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB recomen
da o voto "sim" e convoca os Srs. Deputados para fi
carem no plenário, pois haverá votação que precisa
rá de 308 votos.

O SR. ALEXANDRE CERANTO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

res que acorram ao plenário
PMDB e o Bloco votam "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal vota "sim" e apela aos Srs. Deputados
para que permaneçam no plenário, porque após esta
teremos mais uma votação. Trata-se de destaque a
emenda constitucional, que requer quorum qualifica
do de 308 votos. É um destaque importantíssimo. O
PFL recomenda o voto "sim".

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
também apela aos seus Deputados para que perma
neçam no plenário após esta votação, que é interlo
cutória. Em seguida, votaremos o mérito. É de gran
de importância a permanência dos Deputados no
plenário. Nesta votação, o PMDB recomenda o voto
"sim".
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O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB-SP. A SRA. SIMARA ELLERY - Sr. Presidente,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB peço a palavra pela ordem.
recomenda o voto "sim". O PMDB pede aos Srs. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Parlamentares que permaneçam no plenário, porque Exa. a palavra.
em seguida teremos nova votação do mérito. Nesta A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB-BA.
votação o voto é "sim", como sinaliza o Deputado Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
Germano Rigotto. vota "sim".

O SR: ROMMEL FEIJÓ (PSDB-CE. Sem revi- O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB-CE. Sem revi-
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
o voto ·sim", PSDB convoca seus Deputados a virem ao plenário.

O SR. OUILIO PISANESCHI (PTB-SP, Sem re- Há matéria sendo votada, e haverá outra votação.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB encaminha o O PSDB vota "sim".
voto "sim" e convoca seus Deputados para votarem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos

A SRA. JOANA O'ARC (Bloco/PT-MG. Sem votar e permanecer no plenário.
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco de O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG Sem revisão
oposição encaminha o voto "não". do orador.) - Sr. Presidente, encareço aos ilustres

O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB-CE. Sem revi- Parlamentares do PSDB que ainda não votaram a
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha necessidade de virem imediatamente ao plenário. É
o voto "sim". preciso que repitamos o quorum da primeira vota-

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB-BA. ção. Alerto a todos que teremos, muito provavelmen-
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB te, pelo menos mais uma votação ainda na noite de
pede aos Srs. Deputados do partido que venham ao hoje. Solicito, portanto, aos Parlamentares do PSDB
plenário. Teremos ainda mais uma votação. O que venham ao plenário, para votar "sim".
PMDB vota "sim". O SR. GILNEY VIANA (Bloco/PT-MT. Sem re-

A SRA. JOANA D'ARC (Bloco/PT-MG. Sem visão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de oposi-
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco de ção vota "não".
oposição encaminha o voto "não". O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi-

O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB-CE. Sem revi- são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB informa a
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha sua bancada que teremos mais uma votação na noi-
o voto "sim" e informa aos seus Deputados que ha- te de hoje e que nesta votação estamos encaminha-
verá mais votação após esta. Haverá mais uma vo- do o voto "sim".
tação. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB-BA. cerrar a votação.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a Lideran- O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, pode
ça do PMDB pede ao Bloco que permaneça no ple- encerrar. Já deu tempo de votar.
nário, porque teremos ainda mais uma votação. O O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
PMDB recomenda o voto "sim", da a votação.

O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB-CE. Sem revi- A SRA. SIMARA ELLERY - Sr. Presidente,
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha peço a palavra pela ordem.
o voto "sim" e informa aos seus Deputados que ha- O 'SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
verá outra votação em seguida. Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB-BA.
te, peço a palavra pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. pede aos Srs. Deputados que permaneçam no plenário.
Exa. a palavra. Na próxima votação precisaremos de 308 votos.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem O PMDB vota "sim".
revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo a O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
V. Exa. para que encerre a votação, pois se trata de revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
verificação de votação com maioria simples. Frente Liberal, mais uma vez, apela aos seus Parla-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en- mentares para que permaneçam no plenário, pois
cerrar a votação. iniciaremos imediatamente a votação de destaque a



Acre

Célia Mendes - PPB - Não
Chicão Brígido - Bloco/PMDB - Sim
Emílio Assmar - PPB - Sim
João Tota - PPB - Sim
Osmir Lima - PFL - Sim
Regina Lino - Bloco/PMDB - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PFL - Sim
Darci Coelho - PFL - Abstenção
Dolores Nunes - PFL - Sim
Osvaldo Reis - PPB - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim
Udson Bandeira - Bloco/PMDB - Sim

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB - Sim
Antônio Joaquim Araújo - PL - Sim
César Bandeira - PFL - Sim
Costa Ferreira - PFL - Sim

Amazonas

A/zira Éwerton - PSDB - Sim
Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Átila Lins - PFL - Sim
Cláudio Chaves - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PFL - Sim
Luiz Fernando - PPB - Sim
Pauderney Avelino - PFL - Sim

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco/PMDB - Sim
Eurípedes Miranda - Bloco/PDT - Não
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Moisés Bennesby - PSDB - Sim
Oscar Andrade - PFL - Sim
Silvernani Santos - PFL - Sim

Roraima

Alceste Almeida - Bloco/PMDB - Sim
Elton Rohnelt - PFL - Sim
Francisco Rodrigues - PTB - Sim
Luciano Castro - PSDB - Sim
Luís Barbosa - PPB - Sim
Moisés Lipnik - PL - Sim
Robério Araújo - PPB - Sim
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Amapá

Antônio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - PPB - Não
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Gervásio Oliveira - Bloco/PDT - Não
Murilo Pinheiro - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - PSB - Não
Sérgio Barcellos - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PPB - Não

Pará

Anivaldo Vale - PSDB - Sim
Antônio Brasil- Bloco/PMDB - Não
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emenda constitucional, que requer quorum qualifica- Asdrúbal Bentes - Bloco/PMDB - Sim
do de 308 votos. Benedito Guimarães - PPB - Sim

O SR. EXPEDITO JÚNIOR - Sr. Presidente, Geraldo Pastana - Bloco/PT - Não
peço a palavra pela ordem. Gerson Peres - PPB - Sim

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Giovanni Queiroz - Bloco/PDT - Não
Exa.a palavra. Hilário Coimbra - PSDB - Sim

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PFL-RO. Sem re- José Priante - Bloco/PMDB - Sim
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- Nícias Ribeiro - PSDB - Sim
rior, meu voto foi "sim". Olávio Rocha _ PSDB - Sim

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB-SP. Sem revisão Paulo Rocha _ Bloco/PT _ Não
do orador.) - Sr. Presidente, não votei na última vota- Socorro Gomes _ BlocolPCdoB _ Não
ção, mas seria "sim". Vic Pires Franco _ PFL - Sim

O SR. RAIMUNDO SANTOS (PFL-PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última vota
ção, meu voto foi "sim".

O SR. ROBERTO BRANT (PSDB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última vota
ção, meu voto foi "sim".

O SR. MÁRIO MARTINS (Bloco/PMDB-PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, meu voto foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
vai anunciar o resultado da votação: 338 votos "sim";
115 "não"; abstenção, 5. Total de votos: 458.

É aprovado o requerimento de preferência para
o Destaque nº 8.
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Davi Alves Silva PPB Sim
Eliseu Moura - PL - Sim
Haroldo Sabóia - Bloco/PT - Não
Jayme Santana - PSDB - Sim
Magno Bacelar - PFL - Sim
Mauro Fecury - PFL - Sim
Neiva Moreira - Bloco/PDT - Não
Pedro Novais - Bloco/PMDB - Sim
Remi Trinta - PL - Sim
Roberto Rocha - PSDB - Sim
Sarney Filho - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

Aécio de Borba - PPB - Sim
Antônio Balhmann - PPS - Não
Arnon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Silva - PSDB - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Inácio Arruda - Bloco/PCdoB - Não
José Unhares - PPB - Não
José Pimentel - Bloco/PT - Não
Leônidas Cristino - PPS - Não
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paulo Lustosa - Bloco/PMDB - Sim
Pimentel Gomes - PPS - Sim
Pinheiro Landim - Bloco/PMDB - Sim
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - Bloco/PMDB - Sim

Ari Magalhães - PPB - Sim

B. Sá - PSDB - Sim

Ciro Nogueira - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPB - Sim
Heráclito Fortes - PFL - Sim
João Henrique - Bloco/PMDB - Sim
Júlio César - PFL - Sim
Mussa Demes - PFL - Sim
Paes Landim - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - Bloco/PMDB - Sim
Augusto Viveiros - PFL - Sim
Betinho Rosado - PFL - Sim
Carlos Alberto - PSDB - Sim

Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB - Sim
João Faustino - PSDB - Sim
Ney Lopes - PFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Sim
Armando Abílio - Bloco/PMDB - Sim
Efraim Morais - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim
Gilvan Freire - PSB - Não
Ivandro Cunha Uma - Bloco/PMDB - Sim
José Aldemir - Bloco/PMDB - Sim
José Luiz Clerot - Bloco/PMDB - Sim
Ricardo Rique - Bloco/PMDB - Sim
Roberto Paulino - Bloco/PMDB - Sim
Wilson Braga - PSDB - Sim

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - Sim
Álvaro Ribeiro - PSB - Não
Antônio Geraldo - PFL - Sim
Fernando Ferro - Bloco/PT - Não
Humberto Costa - Bloco/PT - Não
Inocêncio Oliveira - PFL - Sim
José Chaves - Bloco/PMDB - Sim
José Jorge - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Não
Osvaldo Coelho - PFL - Sim
Pedro Corrêa - PPB - Sim
Ricardo Heráclio - PSB - Não
Roberto Fontes - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - PPB - Sim
Sílvio Pessoa - Bloco/PMDB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - Bloco/PDT - Não

Alagoas

Benedito de Ura - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
José Thomaz'Nonô - PSDB - Sim
Luiz Dantas - Bloco/PSD - Sim
Moacyr Andrade - PPB - Abstenção
Pedro Luís Albuquerque - PFL - Sim

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
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Carlos Magno - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - Bloco/PMDB - Não
José Teles - PPB - Sim
Marcelo Déda - Bloco/PT - Não
Pedro Valadares - PSB - Não

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT - Não
Aroldo Cedraz - PFL - Sim
Benito Gama - PFL - Sim
Cláudio Cajado - PFL - Sim
Colbert Martins - PPS - Não
Coriolano Sales - Bloco/PDT - Não
Domingos Leonelli - PSB - Não
Eujácio Simões - PL - Sim
Félix Mendonça - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco/PMDB - Sim
Haroldo Lima - Bloco/PCdoB - Não
Jaime Fernandes - PFL - Sim
Jairo Azi - PFL - Sim
Jairo Carneiro - PFL - Sim
Jaques Wagner - Bloco/PT - Não
João Almeida - PSDB - Sim
João Carlos Bacelar - PFL - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - PFL - Sim
José Lourenço - PFL - Sim
José Rocha - PFL - Sim
Leur Lomanto - PFL - Sim
Luís Eduardo - PFL - Sim
Luiz Braga - PFL - Sim
Luiz Moreira - PFL - Sim
Manoel Castro - PFL - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - PSDB - Sim
Pedro Irujo - Bloco/PMDB - Sim
Prisco Viana - PPB - Não
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - PFL - Sim
Sérgio Carneiro - Bloco/PDT - Não
Severiano Alves - Bloco/PDT - Não
Simara Ellery - Bloco/PMDB - Sim
Ursicino Queiroz - PFL - Sim

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Sim
Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio do Valle - Bloco/PMDB - Sim

Aracely de Paula - PFL - Sim
Armando Costa - Bloco/PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - PSDB - Sim
Carlos Melles - PFL - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - PFL - Sim
Fernando Diniz - Bloco/PMDB - Sim
Francisco Horta - PFL - Sim
Genésio Bernardino - Bloco/PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PPB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Sim
Ibrahim Abl-Ackel - PPB - Sim
Israel Pinheiro - PTB - Sim
Jaime Martins - PFL - Sim
Joana Darc - Bloco/PT - Não
João Fassarella - Bloco/PT - Não
João Magalhães - Bloco/PMDB - Sim
José Santana de Vasconcellos - PFL - Sim
Lael Varella - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim
Marcos Lima - Bloco/PMDB - Não
Maria Elvira - Bloco/PMDB - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Sim
Mauro Lopes - Bloco/PMDB - Sim
Nárcio Rodrigues - PSDB - Sim
Neif Jabur - Bloco/PMDB - Sim
Nilmário Miranda - Bloco/PT - Não
Octávio Elísio - PSDB - Sim
Odelmo Leão - PPB - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Heslander - PTB - Sim
Philemon Rodrigues - PTB - Não
Raul Belém - PFL - Sim
Romel Anízio - PPB - Sim
Ronaldo Perim - Bloco/PMDB - Sim
Sandra Starling - Bloco/PT - Não
Saraiva Felipe - Bloco/PMDB - Sim
Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB - Não
Sérgio Naya - PPB - Sim
Sílvio Abreu - Bloco/PDT - Não
Vittorio Medioli - PSDB - Sim
Wagner do Nascimento - PPB - Sim

Zaire Rezende - Bloco/PMDB - Não

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB - Sim



Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - Sim
Aldir Cabral- PFL - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Arolde de Oliveira - PFL - Sim
Candido Mendes - PSDB - Sim
Candinho Mattos - PSDB - Sim
Carlos Alberto Campista - PFL - Sim
Carlos Santana - Bloco/PT - Não
Cidinha Campos - Bloco/PDT - Não
Eurico Miranda - PPB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - PTB - Sim
Fernando Lopes - Bloco/PDT - Não
Flávio Palmier da Veiga - PSDB - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Sim
Jair Bolsonaro - PPB - Não
Jandira Feghali - Bloco/PCdoB - Não
João Mendes - PPB - Sim
Jorge Wilson - Bloco/PMDB - Sim
José Carlos Lacerda - PSDB - Sim
José Egydio - PFL - Sim
José Maurício - Bloco/PDT - Não
Laprovita Vieira - PPB - Sim
Laura Carneiro - PFL - Sim
Lima Netto - PFL - Sim
Lindberg Farias - PSTU - Não
Márcia Cibilis Viana - Bloco/PDT - Não
Milton Temer- Bloco/PT - Não
Miro Teixeira - BlocolPDT - Não
Moreira Franco - Bloco/PMDB - Sim
Noel de Oliveira - Bloco/PMDB - Não
Osmar Leitão - PPB - Não
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Campos - PPB - Sim
Roberto Jefferson - PTB - Sim
Ronaldo Cezar Coelho - PSDB - Sim

Feu Rosa - PSDB - Sim
João Coser - Bloco/PT - Não
Luiz Buaiz - PL - Não
Luiz Durão - PFL - Sim
Marcus Vicente - PSDB - Sim
Nilton Baiano - PPB - Não
Rita Camata - Bloco/PMDB - Sim
Roberto Valadão - Bloco/PMDB - Sim

Sim
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Etevalda Grassi de Menezes - BlocolPMDB - Ronaldo Santos - PSDB - Sim
Rubem Medina - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PPB - Não
Vanessa Felippe - PFL - Sim

São Paulo

Alberto Goldman - PSDB - Sim
Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB - Não
Almino Affonso - PSB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - Bloco/PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - PPB - Sim
Carlos Apolinário - Bloco/PMDB - Sim
Carlos Nelson - Bloco/PMDB - Sim
Celso Russomanno - PPB - Sim
Couraci Sobrinho - PFL - Sim
Cunha Bueno - PPB - Sim
Cunha Lima - PPB - Sim
Dalila Figueiredo - PSDB - Sim
De Velasco - Bloco/Prona - Sim
Delfim Netto - PPB - Sim
Duílio Pisaneschi - PTB - Sim
Edinho Araújo - Bloco/PMDB - Sim
Eduardo Coelho - PSDB - Sim
Eduardo Jorge - Bloco/PT - Não
Fausto Martello - PPB - Sim
Fernando Zuppo - Bloco/PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - Bloco/PT - Não
Hélio Rosas - Bloco/PMDB - Sim
Ivan Valente - Bloco/PT - Não
Jair Meneguelli - Bloco/PT - Não
João Mellão Neto - PFL - Sim
João Paulo - Bloco/PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Sim
José Augusto - PPS - Não
José Coimbra - PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - Bloco/PT - Não
José Machado - Bloco/PT - Não
José Pinotti - PSB - Não
Jurandyr Paixão - PPB - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim
Lamartine Posella - PPB - Sim
Luciano Zica - Bloco/PT - Não
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Paraná

Edinho Bez - Bloco/PMDB - Sim
Edison Andrino - Bloco/PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPB - Sim

Abelardo Lupion - PFL - Sim
Affonso Camargo - PFL - Sim
Alexandre Ceranto - PFL - Sim
Antônio Ueno - PFL - Sim
Basílio Villani - PSDB - Sim
Chico da Princesa - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - PPB - Sim
Djalma de Almeida César - Bloco/PMDB - Sim
Flávio Arns - PSDB - Sim
João Iensen - PPB - Sim
José Borba - PTB - Sim
José Janene - PPB - Sim
Luciano Pizzatto - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSOB - Sim
Maurício Requião - Bloco/PMDB - Não
Max Rosenmann - PSDB - Sim
Moacir Micheletto - Bloco/PMDB - Sim
Nedson Micheleti - Bloco/PT - Não
Nelson Meurer - PPB - Sim
Odílio Balbinotti - PSOB - Sim
Padre Roque - Bloco/PT - Não
Paulo Bernardo - Bloco/PT - Não
Paulo Cordeiro - PFL - Sim
Renato Johnsson - PSDB - Sim
Ricardo Barros - PPB - Sim
Ricardo Gomyde - Bloco/PCdoB - Não
Valdomiro Meger - PFL - Sim
Werner Wanderer - PFL - Sim

Santa Catarina

Aldo Arantes - BlocolPCdoB - Não
Barbosa Neto - Bloco/PMDB - Sim
Carlos Mendes - Bloco/PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lídia Quinan - Bloco/PMDB - Sim
Maria Valadão ...:. PTB - Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB - Sim

Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco/PT - Não Pedrinho Abrão - PTB - Sim
Luiz Gushiken - Bloco/PT - Não Pedro Canedo - PL - Sim

lfuizMáximo - PSOB - Sim Rubens Cosac - Bloco/PMOB - Sim
Maluly Netto - PFL - Sim Sandro Mabel- Bloco/PMDB - Sim
Marcelo-Barbieri - Bloco/PMDB - Não Vilmar Rocha - PFL - Sim

Marcos Vinícius de Campos - PFL - Sim Mato Grosso do Sul
Marquinho Chedid - Bloco/PSD - Sim D"I S f" PSDB S',_ I so pera ICO - - Im
MartaSuphcy - BlocolPT - Nao FI' 'D " PPB S"" _ aVIo erzl - - Im
Michel Temer - BlocolPMDB - Abstençao M I F"lh PSDB S""" arça I 0- - Im
Nelson Marquezelh - PTB - Sim M 'I G' - PFL S"
Peei Y PPB S

' an u U1maraes - - Im
ro ves- - Im '"

R, rd I PPB S' Mansa Serrano - PSDB - SimIca o zar - - Im ,
Robson Tuma _ PFL _ Sim Nelson Trad ~ PTB - Sim ,

S I ;,.~ Z" b Id' PSDB S' Oscar Goldonl - Bloco/PMDB - Sima Vqaor Im a I - - Im "'
S'I ' T p.SDB S' Saulo Queiroz - PFL - SimI VIO orres - .. - Im
Teima de Souza - Bloco/PT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - PPB - Sim
Wagner Rossi - Bloco/PMDB - Sim
Wagner Salustiano - PPB - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Antônio Joaquim- Bloco/PDT - Sim
Gilney Viana - Bloco/PT - Não
Pedro Henry - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - PTB - Sim
Rogério Silva - PFL - Sim
Teté Bezerra - BlocolPMDB - Sim
Welinton Fagundes - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PPB - Não
Chico Vigilante - Bloco/PT - Não
Jofran Frejat - PPB .- Não
Maria Laura - Bloco/PT - Não
Osório Adriano - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - PPB - Sim

Goiás
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João Pizzolatti - PPB - Sim
José Carlos Vieira - PFL - Sim
Mário Cavallazzi - PPB - Sim
Milton Mendes - Bloco/PT - Não
Neuto de Conto - Bloco/PMDB - Sim
Paulo Bauer - PFL - Sim
Paulo Bornhausen - PFL - Sim
Paulo Gouvêa - PFL - Sim
Valdir Colatto - Bloco/PMDB - Sim
Vânio dos Santos - Bloco/PT - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco/PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - PPB - Não
Aírton Dipp - Bloco/PDT - Não
Arlindo Vargas - PTB - Sim
Augusto Nardes - PPB - Abstenção
Carlos Cardinal - Bloco/PDT - Não
Darcísio Perondi - Bloco/PMDB - Sim
Ênio Bacci - Bloco/PDT - Não
Esther Grossi - Bloco/PT - Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Fetter Júnior - PPB - Abstenção
Germano Rigotto - Bloco/PMDB - Sim
Jair Soares - PPB - Não
Jarbas Lima - PPB - Não
Júlio Redecker - PPB - Sim
Luís Roberto Ponte - Bloco/PMDB - Sim
Luiz Mainardi - Bloco/PT - Não
Matheus Schmidt - Bloco/PDT - Não
Miguel Rossetto - Bloco/PT - Não
Nelson Harter - Bloco/PMDB - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Sim
Odacir Klein - Bloco/PMDB - Sim
Osvaldo Biolchi - PTB - Sim
Paulo Paim - Bloco/PT - Não
Paulo Ritzel- Bloco/PMDB - Sim
Renan Kurtz - Bloco/PDT - Não
Valdeci Oliveira - Bloco/PT - Não
Waldomiro Fioravante - Bloco/PT - Não

Wilson Cignachi - Bloco/PMDB - Sim
Veda Crusius - PSDB - Sim
O SR. VICENTE CASCIONE - Sr. Presidente,

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

Exa. a palavra.

O SR. VICENTE CASCIONE (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última vota
ção, meu voto foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reque
rimento de destaque da bancada do Bloco Parla
mentar PT/PDT/PCdoB.

REREQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 8

Sr. Presidente,
Com base no art. 161, § 2º, do Regimento In

terno, requeremos destaque para votação em sepa
rado do art. 5º da Redação para o Segundo Turno
de discussão da Proposta de Emenda à Constituição
nº 173-E, de 1995.

Sala das Sessões, em 19-11-97. - Deputado
Marcelo Déda, Vicce Líder do Bloco Parlamentar
PT/PDT/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos o dispositivo destacado:

"Art. 5º O art. 39 da Constituição Fede
ral passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 39. A União, os Estados, o Distrito
. Federal e os Municípios instituirão conselho

de política de administração e remuneração
'rle pessoal, integrado por servidores designa
dos pelos respectivos Poderes.

§ 1º A fixação dos padrões de venci
mento e dos demais componentes do siste
ma remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabili
dade e a complexidade dos cargos compo
nentes de cada carreira;

11 - os requisitos para a investidura;

111 - as peculiaridades dos cargos.

§ 2º A União, os Estados e o Distrito
Federal manterão escolas de governo para
a formação e o aperfeiçoamento dos servi
dores públicos, constituindo-se a participa
ção nos cursos um dos requisitos para a
promoção na carreira, facultada, para isso, a
celebração de convênios ou contratos entre
os entes federados.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupan
tes de cargo público o disposto no art. 7º, IV,
VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX, XX, XXII e XXX, podenndo a lei estabe
lecer requisitos diferenciados de admissão
quando a natureza do cargo o exigir.
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§ 42 As vantagenns deixarão de ser
percebidas quando cessarem as condições
que lhes deramm causa, não incidindo sobre
as parcelas não incorporadas aos vencimen
tos a contribuição previdenciária destinada a
aposentadoria ou pensão.

§ 52 O membro de Poder, o detentor
de mandato eletivo, os Ministros de Estado
e os Secretários Estaduais e Municipais se
rão remunerados exclusivamente por subsí
dio fixado em parcela única, vedado o acrés
cimo de qualquer gratificação, adicional,
abono, prêmio, verba de representação ou
outtra espécie remuneratória, obedecido, em
qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

§ 62 Lei da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios poderá esta
belecer a relação entre a maior e a menor
remuneração dos servidores públicos, obe
decido, em qualquer caso, o disposto no art.
37, XI..

§ 72 Os Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário publicarão anualmente os valo
res dos subsídio e da remuneração dos car
gos e empregos públicos.

§ 82 Lei da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios disciplinará a aplica
ção de reCursos orçamentários provenientes
da economia com despesas correntes em
cada órgão, autarquia e fundação, para apli
cação no desenvolvimento de programas de
qualidade e produtividade, treinamento e de
senvolvimento, modemização, reaparelha
mento e racionalização do serviço público,
inclusive sob a forma de adicional ou prêmio
de produtividade.

§ 9º A requisição de servidor público
será regulada em lei, sendo a remuneração
paga integralmente pelo órgão ou entidade
requisitante.

§ 10. A remuneração dos servidores
públicos organnizados em carreira poderá
ser fixada nos termos do § 52 deste artigo."

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Escla
reço aos Srs. Líderes e aos Srs. Parlamentares que
quem quiser manter a redação do art. 5º votará
"sim"; quem quiser eliminar a redação do art. 52 vo
tará "não".

O SR. PAULO LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. PAULO LIMA (PFL-SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, meu
voto foi "sim".

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. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, este destaque incide sobre o art. 5º do
substitutivo e tem novamente por pretensão trazer
ao debate da Casa tema no qual a Oposição saiu vi
toriosa em primeiro turno.

Quanto ao Regime Jurídico Único, o golpe era
alterar a Constituição sem a maioria qualificada que
o texto constitucional exige.

Sr. Presidente, quando o Constituinte de 1988
decidiu redigir o art. 39, tinha em mente o caos que
assolava o Governo, com a multiplicidade de regi
mes e de regras na mediação das relações do servi
dor público com a administração pública. Ao buscar
estabelecer a obrigatoriedade de um regime jurídico
único, quis o Constituinte consolidar regras, estabe
lecer, de forma codificada, padrão e referência que
viabilizasse o gerenciamento mais racional e mais
eficaz para o serviço público. Em nenhum momento
o Constituinte estabeleceu que o Regime Jurídico
Único deveria ser, por exemplo, o estatutário. Ele
deu liberdade aos entes federativos para fazer a es
colha do regime que seria utilizado.

Portanto, Sr. Presidente, o que se quer agora,
por meio de golpe que foi perpetrado no primeiro tur
no, da falsificação de um resultado deste Plenário,
de uma agressão à regra constitucional da maioria
qualificada, é lançar as relações do servidor público
com a administração em um verdadeiro limbo, sem
regras, sem qualquer previsão constitucional. Retira
da da Constituição a necessidade de um regime jurí
dico único, abrem-se as portas para que a lei ordiná
ria, para que a legislação infraconstitucional estabe
leça qualquer diploma, qualquer regra, qualquer nor
ma que achar conveniente a fim de disciplinar as re
lações dos servidores públicos.

Não vejo, Sr. Presidente, modernidade nisso.
Não vejo outra intenção senão aquela que motiva,
por exemplo, os ataques dos modernos do neolibe
ralismo contra a regulamentação trabalhista. A idéia
é permitir que prosperem os mais variados regimes
de trabalho, os mais variados tipos de contrato de
emprego na administração pública. Em benefício da
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eficiência? Não! Em benefício da concepção de que afora, optaram pelo regime celetista. Somos contra
o gerente público é cada vez menos responsabiliza- isso. Achamos que deve, sim, haver a garantia da
do e tem cada vez menos controle sobre sua atua- estabilidade e do estatutário, e não vai se abrir a
ção. possibilidade infinita - como disse o orador que me

Na verdade, o que ocorre é a substituição do antecedeu - de definir relações trabalhistas na admi-
controle pela possibilidade de que este gerente aja nistração. Só existe uma possibilidade: o contrato de
da forma q1ue for mais conveniente não à administra- trabalho, o contrato de emprego.
ção públic~, mas à força ou ao grupo político que Então, Srs. Deputados, agora é chegada a
eventualmente tenha maioria. hora de manifestarmos nossa disposição de buscar

Votaremos, Sr. Presidente, para restabelecer o racionalidade, de buscar seriedade, de garantir direi-
resultado obtido em primeiro turno. Mais uma vez, tos iguais, de fazer com que o estatutário conviva de
votaremos para denunciar a fraude, o golpe e a ten- maneira clara, definida em lei, com outra relação de
tativa de revogar a disposição constitucional de for- trabalho. Dessa forma, vamos permitir outros dispo-
ma implícita, sem que haja quorum qualificado. sitivos constitucionais, como, por exemplo, a possibi-

Denunciamos isso com veemência e coragem lidade de o professor estrangeiro estar na universi-
porque sabemos que o texto, mesmo que seja vota- dade e dar aulas nos centros de pesquisa, tendo um
do agora, não resolverá o dilema estabelecido pela contrato específico para isso.
Constituição. Ainda que se obtenham os 308 votos, Creio que devemos votar pela manutenção do
não cumprirá a condição constitucional de votação texto. Esse texto significa um avanço, e, politicamen-
de três quintos em dois turnos. te, vamos deixar claro, através do nosso voto e da

Pelo mérito da proposta e também para res- nossa disposição, da vontade pelo voto, da vontade
ponder ao golpe e à fraude, encaminhamos a vota- soberana, consciente e debatida nesta Casa, quem
ção solicitando aos Srs. Deputados que votem "não" quer e quem não quer a manutenção do Regime Ju-
ao texto e "sim" ao destaque. rídico Único.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a Sras. e Srs. Deputados, peço a V.Exas. que
palavra o Relator. votem a favor do substitutivo, que votem pela des-

O SR. MOREIRA FRANCO (Bloco/PMDB-RJ. constitucionalização do Regime Jurídico Único. E
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e quero alertar V.Exas. para o fato de que a desconsti-
Srs. Deputados, agora teremos a oportunidade de tucionalização não significa, de imediato, a queda do
transformar adjetivos aqui utilizados à saciedade Regime, porque o que o define ainda é a Lei do Re-
para tentar caracterizar a interpretação de uma soli- gime Jurídico Único.
citação apresentada em primeiro turno de maneira Estamos tirando da Constituição esse dispositi-
equivocada. Lamentavelmente, não tiveram os auto- vo para que o legislador, de acordo com a conve-
res da proposição a firmeza de aqui reconhecer o niência da sociedade brasileira, possa organizar a
equívoco, mas, neste momento, com o voto sobera- administração pública de maneira mais clara.
no do Plenário, dirimimos definitivamente a questão. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

Em primeiro turno foi exposta a questão, de votam os Srs. Líderes?
maneira clara, num português escorreito: se esta Como vqta o PSTU? (Pausa.)
Casa queria ou não a manutenção do dispositivo na Como vota o PV? (Pausa.)
Constituição. E a Casa votou contrariamente.

Como vota o PMN? (Pausa.)
A Constituição de 1988, no art. 205, ao tratar

do magistério, garantia o Regime Jurídico Único. Como vota o PPS? (Pausa.)
Este Plenário votou pela desconstitucionalização. O SR. SERGIO AROUCA (PPS-RJ. Sem revi-
Caiu esse dispositivo, e agora teremos a oportunida- são do orador.) - Sr. Presidente, quando eu, na con-
de de votar novamente contra um dispositivo que é dição de Líder, fiz o encaminhamento sobre o voto
uma hipocrisia. Na administração pública brasileira do substitutivo, manifestei, de forma clara, que um
não há regime jurídico único. Que tipo de relação dos motivos que nos levavam a tal voto era a polê-
trabalhista têm aqueles que entram na administração mica em termos do que foi aprovado e do que esta-
como contratados temporários? Eles não são estatu- va consubstanciado no substitutivo do Relator.
tários. Eles têm, sim, uma relação trabalhista distin- Agora estamos tratando de outra situação. Es-
ta. Nem todos os níveis da administração pública tamos decidindo se o que vale para o Estado brasi-
são estatutários. Várias Prefeituras, por este País leiro é o Regime Jurídico Único ou a possibilidade de
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preenchimento de cargos por outra forma de traba- S.Exa. terá de explicar a expressão "fui derrotado",
lho, como a celetista. Nessa questão, Sr. Presidente, publicada no Jornal do Brasil, em O Globo e na Fo-
o PPS está dividido, e nós abriremos o voto para lha de S.Paulo logo após a primeira votação.
cada membro do partido. Desta forma, o Partido Socialista Brasileiro não

No entanto, quero deixar claro que, no meu tem outra maneira de encaminhar a não ser votando
caso, sou absolutamente contrário ao Regime Jurídi- "não".
co Único. Acho que o Estado brasileiro, pela sua O SR. MOREIRA FRANCO - Sr. Presidente,
complexidade, necessita de várias formas de contra- peço a palavra pela ordem.
to de trabalho. Por exemplo, se estamos diante de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Rela-
uma epidemia, ele necessita de um contrato especí- tor tem a palavra, para esclarecer.
fico para o combate dessa epidemia. No momento O SR. MOREIRA FRANCO (Bloco/PMDB-RJ.
que estiver erradicada, não teremos necessariamen- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu quero
te aqueles trabalhadores. Mas, da mesma maneira, explicar, pela admiração que tenho pelo Deputado
necessitaremos de trabalhadores permanentes para Alexandre Cardoso, que é do meu Estado e com
o exercício de determinadas funções. quem convivo há alguns anos, certo até de que a ex-

Por isso, no meu caso pessoal, votarei "sim", plicação que S.Exa pede eu dou muito mais para mi-
com o Relator. nha consciência e para os meus colegas do que

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Líder para ele, porque evidentemente S.Exa. está encanzi-
do PPS vota "sim", porém libera sua bancada. nado na idéia de que naquele dia se discutiu aqui,

Como vota o PL? nesta tribuna, o Regime Jurídico Único. O que se
O SR. LUIZ BUAIZ (PL-ES. Sem revisão do discutiu aqui foi o contrato de emprego público. Vo-

orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PL vota tou-se sobre contrato de emprego público, e aí di-
"não" e libera a bancada. ziam alguns que se estava discutindo, por conse

qüência, o Regime Jurídico Único.
Ó SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PSB? Na realidade, discutiu-se aqui o Regime Jurídi-
co Único quando se votou o art. 205, de maneira c1a-

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ. ra, e este Plenário votou pela desconstitucionaliza-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, assisti ção do Regime Jurídico Único.
atentamente ao encaminhamento do Exmo. Sr. Re-

Sr. Presidente, não quero mais polemizar. Es-
lator, Deputado Moreira Franco, e vou ser bem su- tou com a minha consciência tranqüila e acho que as
cinto.

pessoas com quem convivo sabem que eu não iria
O Deputado Moreira Franco, por quem tenho cometer esse tipo de barbaridade, como insinuam os

apreço, pelo trabalho e pela vida política, só tem que meus adversários.
dar uma explicação: como, no dia seguinte ao da vo- Muito obrigado, Sr. Presidente.
tação passada, ele disse ao Jornal do Brasil: "Per- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _Vamos
demos". Essa é a única indagação que acho que votar. Como vota o PTB?
tem que ser respondida. Se S.Exa. perdeu na épo-
ca, como é que acha, evidentemente, que não esta- O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi-
va derrotado? Então, pelo espírito, pela tradição do dente, peço a palavra pela ordem.
eminente Relator, S.Exa. teria que explicar ao Jornal O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
do Brasil, a O Globo e à Folha de S.Paulo a expressão Exa. a palavra.
da sua derrota na votação passada. O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.

Srs. Deputados, é de tamanha gravidade essa Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, minha res-
mudança que estou pedindo a cada um de V.Exas., posta são os Anais da Casa.
em nome da soberania deste Plenário, que impeça O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
que essa prática se torne jurisprudência. Especifica- não.
mente nessa matéria, talvez o mérito seja irrelevan- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
te. Eu me refiro ao procedimento, porque, se ele for vota o PTB?
adotado, poderemos começar a reformar a Constitui- O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. Sem re-
ção por maioria simples. visão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "sim".

Então, pelo respeito, pela admiração que nutro O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
pela vida e pelo trabalho do Relator, acho que peço a palavra pela ordem.



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar. Como vota o PPB?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, para manter o texto
do Relator, encaminhamos o voto "sim".

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB-DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, depois de
duas intervenções, o Relator deixa registrada uma
questão muito clara. Inicialmente, S.Exa. disse da tri
buna que esta é a oportunidade de confirmar o que a
Oposição está dizendo: se votou ou se não votou.
Como, Sr. Presidente? Se agora o Plenário tiver
quatrocentos votos favoráveis ao Relator, como po
deríamos esquecer que na votação do primeiro turno
a proposta dele foi derrotada nesta Casa? Porque a
proposta dele era o contrato de emprego. E sobera
namente esta Casa derrotou o contrato de emprego.
Por quê? Estávamos na Lua ou ele não estava no
plenário? Derrotou porque queria manter o Regime
Jurídico Único. O que debatemos foi o Regime Jurí
dico Único. Foi por isso que não foram obtidos se
quer trezentos votos, Sr. Presidente. Porque esta
Casa soberanamente manteve o Regime Jurídico
Único. Essa é a questão essencial. E, de repente, a
redação final aparece sem o Regime Jurídico Único.
Em nenhum momento da tramitação desta matéria
foram obtidos 308 votos para retirar da Constituição
o Regime Jurídico Único. É para enganar quem?
Pode haver quatrocentos votos. O que aconteceu foi
estelionato, foi uma farsa, foi um golpe. (Palmas.)

Sr. Presidente, este golpe ficará na história
deste Parlamento: a mudança no texto da Constitui
ção, no primeiro turno, sem 308 votos. E, mesmo
que haja quatrocentos votos, o Sr. Moreira Franco fi
cará na história com a responsabilidade de ter frau
dado uma decisão soberana desta Casa em primeiro
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. turno, de não ter correspondido, na redação final, à
Exa. a palavra. decisão da manutenção do Regime Jurídico Único.

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT-SE. Sem Não precisaria disso, Sr. Presidente. Pode ser-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, não vou polemi- vir, e servir bem, a quem quer que seja. Não precisa-
zar. Queria requerer a V. Exa. que determinasse ao ria disso, não precisaria desse grave precedente.
Setor de Taquigrafia da Casa que localizasse os de- Simplesmente, o Relator prestaria um bom serviço
bates travados quando da votação da matéria a que se dissesse: ao rei tudo, menos a honra. Mas a hon-
se referiu o Relator, para que eu prove, Sr. Presiden- ra foi também nessa votação e envergonhou esta
te, porque tenho usado estes argumentos na tribuna, Casa.
que debatemos aqui, no meu discurso, na minha jus- Por isso, o Bloco vota "não", ratificando o resul-
tificativa e nas intervenções dos Líderes, o Regime tado do primeiro turno, que foi a derrota dessa pro-
Jurídico Único. E que infelizmente o Sr. Relator fez posta de manutenção do Regime Jurídico Único.
uma barbaridade mesmo. O Bloco de oposição vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB-
não. BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.

e Srs. Deputados, todos aqui somos experientes,
mas sabemos que o discurso às vezes faz com que.
usemos palavras e expressões que não condizem
com a realidade dos fatos. Estamos sujeitos a isso.

Tenho ouvido aqui, de forma extremamente in
sistente, as oposições falaram em fraude. Dizerem
que o Relator Moreira Franco fraudou a matéria da
votação em primeiro turno para a votação em segun
do turno e, evidentemente, insinuarem que todos os
que estão com o Deputado Moreira Franco são coni
ventes com essa fraude.

Sr. Presidente, é preciso deixar claro que o que
houve não foi fraude. O que houve foi a repetição do
que tem ocorrido durante todo esse tempo. Ou seja,
mais uma demonstração da absoluta incompetência
da Oposição, que não soube sequer elaborar como
desejava um destaque de votação em separado. Pe
diram no destaque de votação em separado exata
mente o que o Deputado Moreira Franco fez: a su
pressão do caput do art. 39. São incompetentes, agi
ram incompetentemente e querem agora atribuir aos
outros o resultado da sua incompetência, por não
conseguirem justificar para aqueles que lhe dão sus
tentação. Perdem nas urnas. Perdem no voto aqui
no plenário.

Mais recentemente, Sr. Presidente, perderam
na Justiça. Essa argumentação toda foi levada ao
Supremo Tribunal Federal, que, na sua soberania,
decidiu que a Câmara tinha razão. E, efetivamente,
a Oposição foi mais uma vez, como de resto tem
sido, incompetente.

Portanto, o PMDB vota com o Deputado Morei
ra Franco, que, entre outras coisas, atendeu ao de
sejo, claro, insofismável e incompetentemente mani
festo pela Oposição ao apresentar seu destaque em
primeiro turno.

O PMDB vota com o Relator.
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, : O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revi- com que o Estado não fique engessado e se criem
'sãº-_ do orador.) - Sr. Presidente, vamos voltar à outras formas, modernas, de contrato de serviço pú-
questão fundamental objeto de deliberação do Ple- blico. Por exemplo, contrato de gestão e organizaçõ-
nário neste momento. es sociais, modelo novo de gerir uma empresa, um

Sr. Presidente, não se trata de acabar com o hospital. Como bem disse o nobre Líder do PPS,
Regime Jurídico Único. E é preciso que isso fique Deputado Sérgio Arouca, em determinadas circuns-
extremamente claro, porque ouço informações de- tândas em que haja grande calamidade na área de
sencontradas desinformações, seria o termo mais saúde, poderemos fazer um contrato temporário de
correto em relação ao que ocorre com o Regime Ju- trabalho, até que se faça concurso público.
rídico Único. Sr. Presidente, engessar o Estado é não reco-

Em nenhum momento, propusemos o término nhecer que estamos diante de um novo mundo, em
do Regime Jurídico Único, Sr. Presidente. Na verda- que as decisões têm que ser rápidas e precisamos
de, estamos adequando esta questão ao espírito da agir com efetividade para a solução dos graves pro-
reforma administrativa. Estamos permitindo que o blemas que afligem os diferentes níveis de Poder:
Estado deixe de estar engessado, possibilitando-lhe União, Estados e Distrito Federal e Municípios.
a consecução de outras formas de contrato. Sr. Presidente, o que deseja o Relator? S.Exa.

Sr. Presidente, nada impede, por exemplo, que deseja que esses três níveis de Poder tenham o di-
outros regimes jurídicos possam ser implementados reito de criar um conselho de política de administra-
pelos diversos níveis da Administração. ção remuneratória, obedecendo a critérios definidos

A manutenção da proposta do Deputado Morei- através da própria. Constituição, pela na~~reza do
ra Franco, por si só, já mereceria ter o voto, acredito, cargo, pela <:omplexldade e pela responsabl!ldade da-
da unanimidade dos que compreendem a necessida- queles que vao ocupar o cargo e assim por diante.
de da reforma do Estado e, sobretudo, a essência Portanto, a manutenção do texto do Relator é
dessa reforma administrativa. condição fundamental para modernizarmos a máqui-

Mas, Sr. Presidente, termino dizendo apenas na .~dministrativa d? ~aís nos três nív~i~ ~e Poder:
que seria necessário que a Oposição, com o espírito Unlao, Estados e Distrito Federal e MUnlclplos.
público que tem e com o fervor com que defende al- Por isso, o Partido da Frente Liberal recomen-
gumas das propostas aqui debatidas, tivesse um da o voto "sim".
pouco mais de cautela e de cuidado ao elaborar O SR. Luís EDUARDO (PFL-BA. Sem revisão
seus destaques, porque mesmo aqueles que quises- do orador.) - Sr. Presidente, os argumentos são mui-
sem manter o Regime Jurídico Único não poderiam to claros. O Deputado Moreira Franco e os Líderes
estar votando esse destaque. O destaque é inade- da base governista já os expuseram, e creio que o
quado, e seu acatamento acarretaria a queda de inú- Plenário deseja deliberar. Conseqüentemente, reco-
meros outros artigos do texto. mendo o voto "sim".

Portanto, é inadequado tecnicamente e, no mé- O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi-
rito, Sr. Presidente, não corresponde à enorme ne- são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
cessidade que temos hoje de reorganizar, modern- voto "sim".
izar, agilizar e tornar eficiente a administração públi- O SR. ROBERTO PESSOA - Sr. Presidente,
ca, com custos certamente menores. peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, o PSDB, portanto, de forma ex- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
tremamente tranqüila e firme, encaminha o voto Exa. a palavra.
"sim". O SR. ROBERTO PESSOA (PFL-CE. Sem re-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSDB visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
vota "sim". rior, votei "sim".

Como vota o PFL?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
creio que o que se discute neste instante com a des
constitucionalização do Regime Jurídico Único por
que ainda existe uma lei que mantém o Regime, es
tamos apenas desconstitucionalizando-o é fazer

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL recomen
da o voto "sim".
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram registrar os seus códigos de votação.

Srs. Deputados, queiram selecionar os seus
votos.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram acionar o botão preto no painel até
que as luzes do posto se apaguem.

Os Srs. Deputados que ainda não registraram
os seus votos queiram fazê-lo nos postos avulsos.

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB-MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PSD/PRONA encaminha o voto IIsimll

•

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

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT-SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de opo
sição vota IInãoll

•

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal encaminha o voto IIsimll

•

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

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT-SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição recomenda o voto II não".

O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB-CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomen
da o voto IIsimll e convoca os Srs. Deputados a virem
ao plenário.

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior meu voto foi IInãoll

•

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa.. a palavra.

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

•

O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB-CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha
o voto IIsimll

•

O SR. ENIO BACCI - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT-RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quero retificar. Ao
votar, apareceu lIabstençãoll

, mas meu voto é IInãoll
•

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Antes
de os Srs. Deputados abandonarem o plenário, que
ro comunicar que, se não prosseguirmos a votação
no dia de hoje, fa-Io-emos amanhã, a partir das 9h.

O SR. NEIVA MOREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. NEIVA MOREIRA (Bloco/PDT-MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é
IInão".

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

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

••

O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB-CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha
o voto IIsimll

•

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

O SR. MESSIAS GOlS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. MESSIAS GOlS (PFL-SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é IIsimll

•

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O De
putado Messias Gois, cujo nome não consta no pai
nel, vota "simll

•

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.



37424 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1997

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

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

O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB-CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha
o voto "sim".

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

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim" e informa à sua bancada que amanhã,
às 9h, voltaremos a deliberar.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou em
dúvida em relação ao meu voto que registrei. Meu
voto é "não".

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

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

O SR. ROBSON TUMA (PFL-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, retifico meu voto: é
"sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal recomenda o voto "sim".

Sr. Presidente, o nobre Deputado Robson
Tuma retificou seu voto: é "sim".

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

O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB-CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha
o voto ·sim".

O SR. Luís EDUARDO (PFL-BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Gover
no recomenda o voto "sim" e solicita aos Srs. Depu
tados que se encontram nas diferentes dependên
cias da Casa que compareçam ao plenário e votem
"sim".

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "sim" e solicita a presença .de
seus Parlamentares no plenário. Esta votação é mui
to importante, e necessitamos do quorum de 308 vo
tos. Por isso, o PMDB insiste na presença de seus
Deputados, para votarem "sim".

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista
Brasileiro, PTB, recomenda o voto "sim" e conclama os
Srs. Parlamentares a que venham ao plenário.

O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB-CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB convoca
os Srs. Deputados para virem ao plenário e votarem
"sim"nesta matéria.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para confirmar:
não acendeu a luz verde, mas o meu voto é "sim".
Quero confirmar meu voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Luz ver
de para o Deputado Alberto Goldman, que votou
"sim".

O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim". O Bloco PRONAlPSD/PMDB vota "sim".

O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB-CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB indica o voto
"sim" aos Srs. Deputados que chegam ao plenário.

O SR. Luís EDUARDO (PFL-BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Gover
no recomenda o voto "sim" e solicita aos Srs. Depu
tados que se encontram nas diferentes dependên
cias da Casa que compareçam ao plenário e votem
"sim".

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT-SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de opo
sição recomenda o voto "não". E comunico a V. Exa.
que já recebi, infelizmente não da Mesa, mas da mi
nha assessoria, os Anais, que confirmam aquilo que
disse. O que me deixa feliz é o fato de que os Anais
da Casa não passaram por redação final, mantendo
na íntegra aquele debate.
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o SR. GONZAGA MOTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GONZAGA MOTA (Bloco/PMDB-CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, meu voto foi "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal recomenda o voto "sim" e informa aos
Srs. Parlamentares que amanhã, a partir das 10h,
teremos a continuidade da votação dos destaques
sobre a reforma administrativa. O PFL faz, então, um
apelo aos Srs. Deputados para que venham amanhã
ao plenário, para concluirmos esta votação da refor
ma administrativa. Nesta votação, o PFL recomenda
o voto "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim" e convoca sua bancada para amanhã, a
partir das 9h, darmos continuidade à votação da re
forma administrativa.

O PPB encaminha o voto "sim".

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Traba
lhista Brasileiro recomenda o voto "sim", conclama
os Parlamentares a virem ao plenário e lembra a
S.Exas. que amanhã, a partir das 10h, teremos vota
ção nominal.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB e
o Bloco recomendam o voto "sim" e solicitam aos
seus Parlamentares que venham ao plenário para
esta votação, a última de hoje, e, ao mesmo tempo,
relembra que na manhã de amanhã daremos conti
nuidade à votação da reforma administrativa.

Portanto, o PMDB solicita aos seus Parlamen
tares que venham ao plenário, para votar "sim", con
vocando-os para estarem novamente no plenário
amanhã pela manhã.

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

O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB-CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha
o voto "sim".
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O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT-SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Oposição
vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário. Logo mais, vou en
cerrar a votação.

Determino ao Secretário da Mesa que faça
soar as campainhas, para chamar os Srs. Deputa
dos que se encontram em seus gabinetes.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal recomenda o voto "sim" e reitera o
apelo no sentido de que os Srs. Parlamentares com
pareçam amanhã ao plenário, a partir das 10h, para
continuarmos a votação dos destaques da reforma
administrativa.

O PFL recomenda o voto "sim".
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha
o voto "sim" e, da mesma forma, solicita a cada um
dos seus Parlamentares que ainda não votaram que
venha ao plenário imediatamente. Cerca de oitenta
Parlamentares ainda não votaram.

Reitera também a necessidade de amanhã, a
partir das 9h, todos estarem em plenário, porque te
remos de fazer inúmeras votações com quorum qua
lificado.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim" e convoca sua bancada para amanhã, a
partir das 9h, darmos continuidade à votação da re
forma administrativa.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. ANTÔNIO JORGE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ANTÔNIO JORGE (PFL-TO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, aproveitando a



O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal recomenda o voto "sim" e reitera o
apelo aos Srs. Parlamentares para que venham ao
plenário, para que possamos concluir a votação des
ta importante matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Regis
tro a presença no plenário do ilustre Senador Anto-

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem..

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

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de obter
uma informação. A convocação de V. Exa. para
amanhã é para 9h ou 10h?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pai
nel estará aberto amanhã a partir das 9h, para dar
número, e às 10h30, no mais tardar, estarei presidin
do a sessão.

O SR. ROMMEL FEIJÓ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB-CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomen
da o voto "sim" a esta matéria e convoca os seus
Deputados que ainda se encontram nos gabinetes
ou nas Comissões a virem ao plenário, para dar o
voto "sim".

O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa.. a palavra.
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lembrança do ilustre Deputado José Genoíno, tenho O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO (PFL-PB.
o prazer de, mais uma vez, fazer uma grande comu- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero rati-
nicação à sociedade brasileira. ficar o voto: "sim".

Hoje, conseguimos mais um extraordinário êxi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
to. Num momento de instabilidade no mercado finan- reiterar aos Srs. Deputados que amanhã começare-
ceiro como o atual, a ENERSUL, a empresa de mos a votação no período da manhã e que ela se
energia do Mato Grosso do Sul, foi privatizada, com estenderá até que possamos concluir a votação des-
um ágio de 83%. É um alento aos otimistas e uma sa matéria.
resposta clara aos pessimistas e àqueles que torcem De modo que o horário de viagem deve ser
contra o Brasil - o que não é o caso, claro, do Depu- bem mais à noite.
tado José Genoíno. O SR. LUIS EDUARDO - Sr. Presidente, peço

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem Exa.. a palavra.
V E I O SR. LUIS EDUARDO (PFL-BA. Sem revi-. xa.. a pa avra.

são do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo,
O SR. JOSÉ GENOíNO (Bloco/PT-SP. Sem em nome da Liderança do Governo, aos Srs. Par-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de lamentares que ainda não votaram para que o fa-
Oposição recomenda o voto "não" e não aceita as çam.
provocações do Líder do PSDB, que deveria tratar A Liderança do Governo recomenda o voto
com mais seriedade essa crise. A equipe econômica "sim".
não soube se prevenir a tempo para impedir o que
está acontecendo com o nosso País.

Certamente, a votação da reforma administrati
va está 'contribuindo para a elevação das Bolsas de
Tóquio, Hong Kong e Coréia do Sul.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
tem seriedade, e a votação de hoje demonstra a se
riedade que tem no trato da coisa pública. Às sete
horas da manhã, o Ministro Pedro Malan participou
das Comissões Temáticas nesta Casa, instalaram
se as Comissões, o ajuste fiscal está aí, a reforma
administrativa foi aprovada. É a resposta que o Par
lamento e a maioria dão ao Brasil e ao mundo, sem
a colaboração da Oposição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Pre
sidênciq está sendo tolerante com as manifestaçõ
es durante a votação, mas desde já estabelece
que não há qualquer precedente, porque durante a
votação apenas se encaminha o voto "sim" ou
"não".



O SR. ROMMEl FEIJÓ (PSDB-CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB convoca os
Srs. Deputados que ainda não votaram nessa maté
ria para que venham ao plenário. É muito importante
o comparecimento para votar "sim".

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
solicita a seus Parlamentares que venham ao plená
rio, para votar "sim".

O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, acabamos de ser infor
mados de que a Deputada Márcia Marinho e o De
putado Fernando Torres encontram-se na Casa e
estão vindo votar.

Portanto, peço um pouco de paciência, pois
logo poderemos encerrar a votação.

O SR. ROMMEl FEIJÓ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. ROMMEl FEIJÓ (PSDB-CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB indica o
voto "sim" na matéria. Se algum Deputado que ainda
se encontra na Casa não tiver votado, venha ao ple
nário para votar "sim",

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFl-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFl recomen
da o voto "sim" e reitera o apelo aos Srs. Parlamen
tares no sentido de que venham imediatamente ao
plenário, pois estamos encerrando a votação de um
destaque sobre a reforma administrativa, que requer
quorum qualificado de 308 votos. Votaram apenas
469. Na votação anterior, 490 Srs. Deputados esti
veram presentes. Portanto, precisamos concluir ime
diatamente esta votação.

Novembro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 37427

nio Carlos Magalhães, Presidente do Senado Fede- reforma administrativa que requer um quorum qualifi-
ral. (Palmas.) cada de 308 votos.

O SR. ODElMO lEÃO - Sr. Presidente, peço Informamos também que amanhã, a partir das
a palavra pela ordem. 10h30, conforme V. Exa. disse, iniciaremos imprete-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. rivelmente a votação dos demais destaques da refor-
Exa. a palavra. ma administrativa.

O SR. ODElMO lEÃO (PPB-MG. Sem revi- O PFl reitera, nesta votação, o voto "sim".
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De-
voto "sim". putados, venham ao plenário.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revi- O SR. ODElMO lEÃO (PPB-MG. Sem revi-
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encarece são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda o

voto "sim".aos seus Parlamentares que ainda não votaram -
cerca de trinta Parlamentares daqueles que estão na
Casa ainda não cumpriram nesta votação o seu de
ver do voto - que venham imediatamente ao plená
rio. A votação ora em curso é da maior importância
para o País. Precisamos ter o maior quorum possível
para a deliberação.

O PSOB aproveita a ocasião para novamente
encaminhar o voto "sim".

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT-SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de opo
sição mantém a sua sugestão de voto "não" e quer
registrar que a Oposição brasileira não trabalha con
tra o Brasil. Ela exercita o seu direito democrático
constitucional e político de se opor ao modelo que ~
Governo defende. Ela se opõe inclusive às suas pri
vatizações. Isso não a torna, de modo algum, uma
força política antibrasil, até porque seus membros
têm dado, ao longo da história, demonstrações explí
citas de seu compromisso com esta Nação.

Sr. Presidente, digo ainda, com o maior respei
to e a maior tranqüilidade, que a Oposição repele 
não com violência - as acusações e as agressões
aqui formuladas pelo Líder do PMDB, que lhe atri
buiu a pecha de incompetente.

Uma Oposição de menos de cem Deputados
segurou esse debate por dois anos e meio contra
uma maioria de 413 Deputados. Acho que essa é
uma demonstração inequívoca do comportamento
da Oposição e da forma como atua nesta Casa.

Quem nós queremos que ateste a nossa com
petência são o povo brasileiro e a história.

Continuaremos exercitando a oposição porque,
muito mais do que um direito, é um dever nosso.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFl-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal reitera o apelo feito aos Srs. Parla
mentares para que venham ao plenário, pois esta
mos encerrando a votação de um destaque sobre a



Pará

Amazonas

Acre

Carlos Aírton - PPB - Não
Célia Mendes - PPB - Não
Chicão Brígido - Bloco/PMDB - Sim
Emílio Assmar - PPB - Não
João Tota - PPI3 - Sim
Osmir Lima - PFL - Sim
Regina Lino - Bloco/PMDB - Sim

Tocantins

Confúcio Moura - Bloco/PMDB - Sim
Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Eurípedes Miranda - Bloco/PDT - Não
Expedito Júnior - PFL - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Moisés Bennesby - PSDB - Sim
Silvernani Santos - PFL - Sim

Alzira Éwerton - PSDB - Sim
Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Cláudio Chaves - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PFL - Sim
Luiz Fernando - PPB - Sim
Pauderney Avelino - PFL - Sim

Rondônia

Anivaldo Vale - PSDB - Sim
Antônio Brasil- Bloco/PMDB - Não
Asdrúbal Bentes - Bloco/PMDB - Não
Benedito Guimarães - PPB - Sim
Geraldo Pastana - Bloco/PT - Não
Gerson Peres - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - Bloco/PDT - Não
Hilário Coimbra - PSDB - Sim
José Priante - Bloco/PMDB - Sim
Mário Martins - Bloco/PMDB - Sim
Nícias Ribeiro - PSDB - Sim
Olávio Rocha - PSDB - Sim
Paulo Rocha - Bloco/PT - Não
Raimundo Santos - PFL - Sim
Socorro Gomes - Bloco/PCdoB - Não
Vic Pires Franco - PFL - Sim

Roraima

Alceste Almeida - Bloco/PMDB - Sim
Elton Rohnelt - PFL - Sim
Francisco Rodrigues - PTB - Sim
Luciano Castro - PSDB - Sim
Luís Barbosa - PPB - Sim
Moisés Lipnik - PL - Sim
Robério Araújo - PPB - Sim
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Amapá

Antônio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - PPB - Não
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
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Informamos, também, que amanhã, a partir das Gervásio Oliveira - Bloco/PDT - Não
10h30, teremos votação nominal de destaques da Murilo Pinheiro - PFL - Não
reforma administrativa. Raquel Capiberibe - PSB - Não

O PFL nesta votação reitera o voto "sim". Sérgio Barcellos - PFL - Não
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en- Valdenor Guedes - PPB - Não

cerrar a votação.
Está encerrada a votação.
Há oito retificações, vamos aguardar o resulta

do. (Pausa.)
O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, peço a

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

Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB-SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, em nome da Liderança
do PSDB, quero destacar a condução dos trabalhos
na Casa hoje, em matéria tão polêmica, até de certo
modo traumática. A condução de V. Exa. permitiu
que realizássemos uma sessão da melhor qualida
de, em que todos puderam se manifestar. Ganhou a
maioria.

Parabéns a V. Exa. pela condução dos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Agrade

ço a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio

o resultado: VOTARAM:
Sim: 343
Não: 127
Abstenções: 02
Total:es: 472
É aprovado o dispositivo (art. 5º).
Fica mantido no texto.
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES

DEPUTADOS:
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Antônio Jorge - PFL - Sim
Darci Coelho - PFL - Sim
Dolores Nunes - PFL - Sim
Osvaldo Reis - PPB - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim
Udson Bandeira - Bloco/PMDB - Sim

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB - Sim
Antônio Joaquim Araújo - PL - Sim
César Bandeira - PFL - Sim
Davi Alves Silva - PPB - Sim
Eliseu Moura - PL - Sim
Haroldo Sabóia - Bloco/PT - Não
Jayme Santana - PSDB - Sim
Magno Bacelar - PFL - Sim
Mauro Fecury - PFL - Sim
Neiva Moreira - Bloco/PDT - Não
Pedro Novais - Bloco/PMDB - Sim
Remi Trinta - PL - Sim
Roberto Rocha - PSDB - Sim
Sarney Filho - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

Aécio de Borba - PPB - Sim
Aníbal Gomes - PSDB - Sim
Antônio Balhmann - PPS - Sim
Arnon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Silva - PSDB - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco/PMDB - Sim
Inácio Arruda - Bloco/PCdoB - Não
José Unhares - PPB - Não
José Pimentel - Bloco/PT - Não
Leônidas Cristino - PPS - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paulo Lustosa - Bloco/PMDB - Sim
Pimentel Gomes - PPS - Sim
Pinheiro Landim - Bloco/PMDB - Sim
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Sim
Roberto Pessoa - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - Bloco/PMDB - Sim
Ari Magalhães - PPB - Sim
B. Sá - PSDB - Sim

Ciro Nogueira - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPB - Sim
Heráclito Fortes - PFL - Sim
João Henrique - Bloco/PMDB - Sim
Júlio César - PFL - Sim
Mussa Demes - PFL - Sim
Paes Landim - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - Bloco/PMDB - Sim
Augusto Viveiros - PFL - Sim
Betinho Rosado - PFL - Sim
Carlos Alberto - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB - Sim
João Faustino - PSDB - Sim
Ney Lopes - PFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Sim
Armando Abílio - Bloco/PMDB - Sim
Efraim Morais - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim
Gilvan Freire - PSB - Não
Ivandro Cunha Uma - Bloco/PMDB - Sim
José Aldemir - Bloco/PMDB - Sim
José Luiz Clerot - Bloco/PMDB - Sim
Ricardo Rique - Bloco/PMDB - Sim
Roberto Paulino - Bloco/PMDB - Sim
Wilson Braga - PSDB - Sim

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - Sim
Álvaro Ribeiro - PSB - Não
Antônio Geraldo - PFL - Sim
Fernando Ferro - Bloco/PT - Não
Gonzaga Patriota - PSB - Não
Humberto Costa - Bloco/PT - Não
Inocêncio Oliveira - PFL - Sim
José Chaves - Bloco/PMDB - Sim
José Jorge - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Não
Pedro Corrêa - PPB - Sim
Ricardo Heráclio - PSB - Não
Roberto Fontes - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - PPB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim
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Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Sim
Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio do Valle - Bloco/PMDB - Sim
Aracely de Paula - PFL - Sim
Armando Costa - Bloco/PMDB - Não
Bonifácio de Andrada - PSDB - Sim
Carlos Melles - PFL - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - PFL - Sim
Fernando Diniz .:.... Bloco/PMDB - Sim
Francisco Horta - PFL - Sim
Genésio Bernardino - Bloco/PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PPB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Sim
Israel Pinheiro - PTB - Sim
Jaime Martins - PFL - Sim
Joana Darc - Bloco/PT - Não
João Fassarella - Bloco/PT - Não
João Magalhães - Bloco/PMDB - Sim
José Santana de Vasconcellos - PFL - Sim
Lael Varella - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim
Marcos Lima - Bloco/PMDB - Não
Maria Elvira - Bloco/PMDB - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Sim
Mauro Lopes - Bloco/PMDB - Sim
Nárcio Rodrigues - PSDB - Sim
Neif Jabur - Bloco/PMDB - Sim
Nilmário Miranda - Bloco/PT - Não
Octávio Elísio - PSDB - Sim
Odelmo Leão - PPB - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Heslander - PTB - Sim
Philemon Rodrigues - PTB - Não
Raul Belém - PFL - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim
Romel Anízio - PPB - Sim
Ronaldo Perim - Bloco/PMDB - Sim

Wolney Queiroz - Bloco/PDT - Não Roberto Santos - PSDB - Sim
Alagoas Roland Lavigne - PFL - Sim

B d"t d L' PFL S' Sérgio Carneiro - Bloco/PDT - Nãoene I o e Ira - - Im " "
C . C h PSDB S· Sevenano Alves - Bloco/PDT - Sim

ecl un a - - Im . .
J ' Th N A PSDB S· Slmara Ellery - Bloco/PMDB - Sim
ose omaz ono- - Im U .. Q' PFL S·

L · D t BI /PSD S· rSIClno uelroz - - ImUIZ an as- oco - Im
Moacyr Andrade - PPB - Não
Pedro Luís Albuquerque - PFL - Sim

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Carlos Magno - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - Bloco/PMDB - Não
José Teles - PPB - Sim
Marcelo Déda - Bloco/PT - Não
Pedro Valadares - PSB - Não

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT - Não
Aroldo Cedraz - PFL - Sim
Benito Gama - PFL - Sim
Cláudio Cajado - PFL - Sim
Colbert Martins - PPS - Sim
Coriolano Sales - Bloco/PDT - Não
Domingos Leonelli - PSB - Não
Eujácio Simões - PL - Sim
Félix Mendonça - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco/PMDB - Sim
Haroldo Lima - Bloco/PCdoB - Não
Jaime Fernandes - PFL - Sim
Jairo Azi - PFL - Sim
Jairo Carneiro - PFL - Sim
"Jaques Wagner - Bloco/PT - Não
João Almeida - PSDB - Sim
João Carlos Bacelar - PFL - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - PFL - Sim
José Lourenço - PFL - Sim
José Rocha - PFL - Sim
Leur Lomanto - PFL - Sim
Luís Eduardo - PFL - Sim
Luiz Braga - PFL - Sim
Luiz Moreira - PFL - Sim
Manoel Castro - PFL - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - PSDB - Sim
Pedro Irujo - Bloco/PMDB - Sim
Prisco Viana - PPB - Não
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Sandra Starling - Bloco/PT - Não
Saraiva Felipe - Bloco/PMDB - Sim
Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB - Não
Sérgio Naya - PPB - Sim
Silas Brasileiro - Bloco/PMDB - Sim
Sílvio Abreu - Bloco/PDT - Não
Vittorio Medioli - PSDB - Sim
Wagner do Nascimento - PPB - Sim
Zaire Rezende - Bloco/PMDB - Não

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB - Não
Etevalda Grassi de Menezes - BlocoIPMDB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Sim
João Coser - Bloco/PT - Não
Luiz Buaiz - PL - Não
Luiz Durão - PFL - Sim
Marcus Vicente - PSDB - Sim
Nilton Baiano - PPB - Não
Rita Camata - Bloco/PMDB - Não
Roberto Valadão - Bloco/PMDB - Sim

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - Sim
Aldir Cabral - PFL - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Arolde de Oliveira - PFL - Sim
Candido Mendes - PPB PSDB - Sim
Candinho Mattos - PSDB - Sim
Carlos Alberto Campista - PFL - Sim
Carlos Santana - Bloco/PT - Não
Cidinha Campos - Bloco/PDT - Não
Eurico Miranda - PPB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Abstenção
Fernando Gonçalves - PTB - Sim
Fernando Lopes - Bloco/PDT - Não
Flávio Palmier da Veiga - PSDB - Sim
Francisco Silva - PPB - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Sim
Jair Bolsonaro - PPB - Não
Jandira Feghali - Bloco/PCdoB - Não
João Mendes - PPB - Sim
Jorge Wilson - Bloco/PMDB - Sim
José Carlos Lacerda - PSDB - Sim
José Egydio - PFL - Sim
José Maurício - Bloco/PDT - Não
Laprovita Vieira - PPB - Sim
Laura Carneiro - PFL - Sim

Lima Netto - PFL - Sim
Lindberg Farias - PSTU - Não
Márcia Cibilis Viana - Bloco/PDT - Não
Milton Temer- Bloco/PT - Não
Miro Teixeira - Bloco/PDT - Não
Moreira Franco - Bloco/PMDB - Sim
Noel de Oliveira - Bloco/PMDB - Não
Osmar Leitão - PPB - Não
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Campos - PPB - Sim
Roberto Jefferson - PTB - Sim
Ronaldo Cezar Coelho - PSDB - Sim
Ronaldo Santos - PSDB - Sim
Rubem Medina - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PPB - Não
Vanessa Felippe - PFL - Sim

São Paulo

Alberto Goldman - PSDB - Sim
Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB - Não
Almino Affonso - PSB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - Bloco/PT -Não
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - PPB - Sim
Carlos Apolinário - Bloco/PMDB - Sim
Carlos Nelson - Bloco/PMDB - Sim
Celso Russomanno - PPB - Sim
Couraci Sobrinho - PFL - Sim
Cunha Bueno - PPB - Sim
Cunha Lima - PPB - Sim

I
Dalila Figueiredo - PSDB - Sim
De Velasco - Bloco/Prona - Sim
Delfim Netto - PPB - Sim
Duílio Pisaneschi - PT/3 - Sim
Edinho Araújo - Bloco/PMDB - Sim
Eduardo Coelho - PSDB - Sim
Eduardo Jorge - Bloco/PT - Não
Fausto Martello - PPB - Não
Fernando Zuppo - Bloco/PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - Bloco/PT - Não
Hélio Rosas - Bloco/PMDB - Não
Ivan-Valente - Bloco/PT - Não
Jair Meneguelli - Bloco/PT - Não
João Mellão Neto - PFL - Sim



37432 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1997

João Paulo - Bloco/PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Sim
José Aníbal - PSDB - Sim
José Augusto - PPS - Não
José Coimbra - PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - Bloco/PT - Não
José Machado - Bloco/PT - Não
José Pinotti - PSB - Não
Jurandyr Paixão - PPB - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim
Lamartine Posella - PPB - Sim
Luciano Zica - Bloco/PT - Não
Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco/PT - Não
Luiz Gushiken - Bloco/PT - Não
Luiz Máximo - PSDB - Sim
Maluly Netto - PFL - Sim
Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Não
Marcos Vinícius de Campos - PFL - Sim
Marquinho Chedid - Bloco/PSD - Sim
Marta Suplicy - Bloco/PT - Não
Michel Temer - Bloco/PMDB - Abstenção (art.

17, § 2º, do RICD)
Nelson Marquezelli - PTB - Sim
Paulo Lima - PFL - Sim
Pedro Yves - PPB - Sim
Ricardo Izar - PPB - Sim
Robson Tuma - PFL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim
Teima de Souza - Bloco/PT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - PPB - Não
Vicente Cascione - PTB - Não
Wagner Rossi - Bloco/PMDB - Sim
Wagner Salustiano - PPB - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Antônio Joaquim- Bloco/PDT - Sim
Gilney Viana - Bloco/PT - Não
Pedro Henry - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - PTB - Sim
Rogério Silva - PFL - Sim
Teté Bezerra - Bloco/PMDB - Sim
Welinton Fagundes - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PPB - Sim
Chico Vigilante - Bloco/PT - Não
Jofran Frejat - PPB - Não
Maria Laura - Bloco/PT - Não
Osório Adriano - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - PPB - Sim

Goiás

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB - Não
Barbosa Neto - Bloco/PMDB - Sim
Carlos Mendes - Bloco/PMDB - Sim
Jovair Arar,tes - PSDB - Sim
Lídia Quinan - Bloco/PMDB - Sim
Marconi Perillo - PSDB - Sim
Maria Valadão - PTB - Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - PTB - Sim
Pedro Canedo - PL - Sim
Roberto Balestra - PPB - Sim
Rubens Cosac - Bloco/PMDB - Sim
Sandro Mabel - Bloco/PMDB - Sim
Vilmar Rocha - PFL - Sim

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - PSDB - Sim
Flávio Derzi - PPB - Sim
Marçal Filho - PSDB - Sim
Marilu Guimarães - PFL - Sim
Marisa Serrano - PSDB - Sim
Nelson Trad - PTB - Sim
Oscar Goldoni - Bloco/PMDB - Sim
Saulo Queiroz - PFL - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - PFL - Sim
Affonso Camargo - PFL - Sim
Alexandre Ceranto - PFL - Sim
Antônio Ueno - PFL - Sim
Basílio Villani - PSDB - Sim
Chico da Princesa - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - PPB - Sim
Djalma de Almeida César - Bloco/PMDB - Sim
Fernando Ribas Carli - PPB - Sim
Flávio Arns - PSDB - Sim
Hermes Parcianello - Bloco/PMDB - Não
João Iensen - PPB - Sim
José Borba - PTB - Sim
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José Janene - PPB - Sim
Luciano Pizzatto - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Maurício Requião - Bloco/PMDB - Não
Max Rosenmann - PSDB - Sim
Moacir Micheletto - Bloco/PMDB - Sim
Nedson Micheleti - Bloco/PT - Não
Nelson Meurer - PPB - Sim
Odílio Balbinotti - PSDB - Sim
Padre Roque - Bloco/PT - Não
Paulo Bernardo - Bloco/PT - Não
Paulo Cordeiro - PFL - Sim
Renato Johnsson - PSDB - Sim
Ricardo Barros - PPB - Sim
Ricardo Gomyde - Bloco/PCdoB - Não
Valdomiro Meger - PFL - Sim
Werner Wanderer - PFL - Sim

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco/PMDB - Não
Edison Andrino - Bloco/PMDB - Não
Hugo Biehl- PPB - Sim
João Pizzolatti - PPB - Sim
José Carlos Vieira - PFL - Sim
Mário Cavallazzi - PPB - Sim
Milton Mendes - Bloco/PT - Não
Neuto de Conto - Bloco/PMDB - Sim
Paulo Bauer - PFL - Sim
Paulo Bornhausen - PFL - Sim
Paulo Gouvêa - PFL - Sim
Valdir Colatto - Bloco/PMDB - Sim
Vânio dos Santos - Bloco/PT - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco/PT - Não
Adroaldo Streck - PSDS - Sim
Adylson Motta - PPB - Não
Aírton Dipp - Bloco/PDT - Não
Arlindo Vargas - PTB - Sim
Augusto Nardes - PPB - Não
Carlos Cardinal - Bloco/PDT - Não
Darcísio Perondi - Bloco/PMDB - Sim
Ênio Bacci - Bloco/PDT - Não
Esther Grossi - Bloco/PT - Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Fetter Júnior - PPB - Sim
Germano Rigotto - Bloco/PMDB - Sim
Jair Soares - PPB - Não
Jarbas Lima - PPB - Não

Júlio Redecker - PPB - Sim
Luís Roberto Ponte - Bloco/PMDB - Sim
Luiz Mainardi - Bloco/PT -·Não
Matheus Schmidt - Bloco/PDT - Não
Miguel Rossetto - Bloco/PT - Não
Nelson Harter - Bloco/PMDB - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Sim
Odacir Klein - Bloco/PMDB - Sim
Osvaldo Biolchi - PTB - Sim
Paulo Paim - Bloco/PT - Não
Paulo Ritzel - Bloco/PMDB - Não
Renan Kurtz - Bloco/PDT - Não
Valdeci Oliveira - Bloco/PT - Não
Waldomiro Fioravante - Bloco/PT - Não
Wilson Cignachi - Bloco/PMDB - Sim
Veda Crusius - PSDB - Sim

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em face do
adiantado da hora, fICa adiada a continuação da votação
da Proposta de Emenda Constitucional Nº 173-B, de 1995,
para a Sessão Extraordinária de amanhã, às 9 horas.

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

COMPARECEM MAIS OS SRS:

Amapá

Sérgio Barcellos - PFL; Valdenor Guedes - PPB.

Pará

Anivaldo Vale - PSDB; Antônio Brasil - Blo
co/PMDS; Benedito Guimarães - PPB; Elcione Bar
balho - Bloco/PMDB; Gerson Peres - PPB; Giovan
ni Queiroz - Bloco/PDT; Hilário Coimbra - P8DB;
José Priante - Bloco/PMDB; Nícias Ribeiro - PSDB;
Olávio Rocha - P8DB; Paulo Rocha - Bloco/PT;
Raimundo Santos - PFL; Socorro Gomes - Blo
co/PCdoB; Vic Pires Franco - PFL

Amazonas
Alzira Éwerton - P8DB; Artilur Virgílio - PSDB;

Átila Lins - PFL; Euler Ribeiro - PFL; Luiz Fernando
- PPB; Pauderney Avelino - PFL

Rondônia
Confúcio Moura - Bloco/PMDB; Émerson Ola

vo Pires - PSDB; Eurípedes Miranda - Bloco/PDT;
Expedito Júnior - PFL; Marinha Raupp - P8DB; SiI
vernani Santos - PFL

Acre



Amazonas

João Thomé Mestrinho - Bloco/PMDB.

Acre

Zila Bezerra - PFL.

Tocantins

Freire Júnior - Bloco/PMDB;
Melquíades Neto - PFL.

Maranhão

Nan Souza - PFL.

Ceará

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Antônio 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

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Carlos Magno - PFL;
Cleonâncio Fonseca - BlocoRMDB; José Teles 
PPB; Marcelo Déda - Bloco/PT; Messias Góis - PFL

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT; Aroldo Cedraz 
PFL; Benito Gama - PFL; Cláudio Cajado - PFL;
Coriolano Sales - Bloco/PDT; Domingos Leonelli 
PSB; Eujácio Simões - PL; Félix Mendonça - PTB;
Geddel Vieira Lima - Bloco/PMDB; Haroldo Lima 
Bloco/PCdoB; Jairo Azi - PFL; Jairo Carneiro - PFL;
Jaques Wagner - Bloco/PT; João Almeida - PSDB;
João Leão - PSDB; Jonival Lucas - PFL; José Car
los Aleluia - PFL; José Rocha - PFL; Leur Lomanto
- PFL; Luís Eduardo - PFL; Luiz Braga - PFL; Luiz
Moreira - PFL; Manoel Castro - PFL; Mário Negro
monte - PSDB; Nestor Duarte - PSDB; Pedro Irujo 
Bloco/PMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto Santos -
PSDB; Roland Lavigne - PFL; Sérgio Carneiro 

Bloco/PDT; Severiano Alves - Bloco/PDT; Simara
Ellery - Bloco/PMDB; Ursicino Queiroz - PFL

Minas Gerais

Piauí
Alberto Silva - BlocoRMDB; Ari Magalhães 

PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - PFL; Felipe Men
des - PPB; João Henrique - Bloco/PMDB; Júlio César'
- PLF; Mussa Demes - PFL; Paes Landim - PFL

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL; Betinho Rosado 
PFL; Carlos Alberto - PSDB; Henrique Eduardo Al
ves - Bloco/PMDB; Ney Lopes - PFL

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto
- PFL; Armando Abílio - Bloco/PMDB; Enivaldo Ri
beiro - PPB; Gilvan Freire - PSB; Ivandro Cunha
Lima - Bloco/PMDB; José Aldemir - Bloco/PMDB;
José Luiz Clerot - Bloco/PMDB; Roberto Paulino 
Bloco/PMDB; Wilson Braga - PSDB

Pernambuco

Antônio Geraldo - PFL; Fernando Ferro - Blo
co/PT; Gonzaga Patriota - PSB; Humberto Costa 
Bloco/PT; Inocêncio Oliveira - PFL; João Colaço 
PSB; José Chaves - Bloco/PMDB; José Jorge 
PFL; José Mendonça Bezerra - PFL; Luiz Piauhylino
- PSDB; Mendonça Filho - PFL; Osvaldo Coelho 
PFL; Pedro Correa - PPB; Roberto Fontes - PFL;

Ceará
Aníbal Gomes - PSDB; Antônio Balhmann 

PPS; Amon Bezerra - PSDB; Firmo de Castro 
PSDB; Gonzaga Mota - Bloco/PMDB; Inácio Arruda
- Bloco/PcdoB; José Linhares - PPB; José Pimentel
- Bloco/PT; Leônidas Cristino - PPS; Nelson Otoch
- PSDB; Paes de Andrade - Bloco/PMDB; Pimentel
Gomes - PPS; Pinheiro Landim - Bloco/PMDB; Ro
berto Pessoa - PFL; Rommel Feijó - PSDB; Vicente
Arruda - PSDB
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Carlos Aírton - PPB; Célia Mendes - PPB; Chi- Salatiel Carvalho - PPB; Wilson Campos - PSDB;
cão Brígido - Bloco/PMDB Wolney Queiroz - Bloco/PDT.

Tocantins Alagoas
Antônio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL; Do- Albérico Cordeiro - PTB" Benedito de Lira -

lores Nunes - PFL; Osvaldo Reis - PPB;, ~~ulo PFL; Ceci Cunha - PSDB;' Fernando Torres -
Mourão - PSDB; Udson Bandeira - Bloco/PMDB- PSDB; José Thomaz Nonô - PSDB; Luiz Dantas -

Maranhão Bloco/PSD; Moacyr Andrade - PPB; Pedro Luís AI-
Antônio Joaquim Araújo - PL; César Bandeira buquerque - PFL.

- PFL; Davi Alves Silva - PPB; Eliseu Moura - PL;
Jayme Santana - PSDB; Magno Bacelar - PFL;
Márcia Marinho - PSDB; Mauro Fecury - PFL; Pe
dro Novais - Bloco/PMDB; Remi Trinta - PL; Rober
to Rocha - PSDB; Sarney Filho - PFL; Sebastião
Madeira - PSDB
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Antônio dos Santos - PFL.

Rio Grande do Norte

Cipriano Correia - PSDB.

Pernambuco

Fernando Lyra - PSB;
Severino Cavalcanti - PPB;
Vicente André Gomes - PSB.

Alagoas

Augusto Farias - PFL.

Sergipe

Bosco Franca - PMN.

Bahia

Luiz Alberto - Bloco/PT;
Walter Pinheiro - Bloco/PT.

Minas Gerais

Paulo Delgado- Bloco/PT;
Tilden Santiago - Bloco/PT.

Rio de Janeiro

Álvaro Valle - PL;
Maria da Conceição Tavares - Bloco/PT.

Mato Grosso

Murilo Domingos - PTB.

Goiás

Pedro Wilson - Bloco/PT.

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco/PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está

encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão à.s 22 horas e 6 minutos.)

DIVERSOS

ASSOCIAÇÃO INTERPARLAMENTAR
DE TURISMO

Grupo Brasileiro

Ata da 16l! Reunião Ordinária da Comissão
Executiva do Grupo Brasileiro da Associação In
terparlamentar de Turismo, realizada no dia 24 de
setembro de 1997 - (1991 -1999).

Às nove horas do dia vinte e quatro do mês de
setembro de mil novecentos e noventa e sete, na
sala nº 2704, 27º andar do Anexo I da Câmara dos
Deputados, reuniu-se a Comissão Executiva do Gru
po Brasileiro da Associação Interparlamentar de Tu-

rismo. Compareceram, conforme Livro de Presen
ças: Senador Carlos Wilson - Presidente; Deputado
Robson Tuma - 1º Vice-Presidente; Senador Ber
nardo Cabral- 2º Vice-Presidente;-Deputado Morei
ra Franco - 1º Secretário; Deputado Geddel Vieira
;d~ Lima - 2º Secretário; Deputado Manoel Castro 
Tesoureiro; Senador Humberto Lucena, Senador
Odacir Soares, Deputado Benito Gama e Deputado
Heráclito Fortes - Membros Permanentes do Conse
lho e Deputado Rodrigues Palma - Suplente dos
Membros Permanentes do Conselho. O Senhor Pre
sidente determinou a leitura da Ata da reunião ante
rior, aprovada por unanimidade, sem restrições. A
seguir, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura
de correspondência recebida da Organização Mun
dial de Turismo - OMT, convidando o Grupo Brasi
leiro da Associação Interparlamentar, Membro Afilia
do daquela Organização, para participar da sua 12ª
Assembléia-Geral, bem como de Seminário e Mesas
Redondas sobre Taxação sobre o Turismo e a Con
tribuição do Turismo para o desenvolvimento local.
o.s encontros se realizarão em Istambul, Turquia,
entre os dias 17 e 24 de outubro vindouro. Aprovou
se o envio de delegação aos eventos, determinando
se o pagamento de ajuda de custo no valor de
US$2.800,00 (dois mil e oitocentos dólares america
nos), correspondentes a 8 diárias de US$350,00
(trezentos e cinqüenta dólares americanos), além de
passagem aérea, na classe executiva, para o techo
BSB/Rio/lstambul/Rio/BSB. A delegação indicada foi
a seguinte, aprovada pelos presentes: Senador Car
los Wilson - Chefe da Delegação; Senador Jader
Barbalho; Senador Beni Veras; Senadora Regina
Assumpção; Deputado Wilson Campos; Deputado
Luiz Paiuhylino; Deputado Luiz Mainardi; Deputado
Flávio Palmier da Veiga; Deputado Nan Souza; De
putado Ricardo Heraclio e o assessor Wellington
Franco de Oliveira. Às 10:30 horas, nada mada
havendo a tratar, foi encerrada a reunião e, para
constar eu, Wellington Franco de Oliveira, Secretá
rio, lavrei a presente Ata que, depois de lida e apro
vada será assinada pelo Senhor Presidente e envia
da a publicação.

Ata da 1-r- Reunião Ordinária da Comissão execu
tiva do Grupo Brasileiro lnterparIamenta de Turismo,
realizada no dia 24 de setembro de 1997 (1991 -1997).

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de
mil novecentos e noventa e sete, na sala nº 2704,
27º andar do Anexo I da Câmara dos Deputados,
reuniu-se a Comissão Executiva do Grupo Brasileiro
da Associação Interparlamentar de Turismo. Compa
receram, conforme Livro de Presenças: Senador
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Carlos Wilson - Presidente; Deputado Robson Tuma
- 1º Vice-Presidente; Senador Bernardo Cabral - 2º
Vice-Presidente; Deputado Moreira Franco - 1º Se
cretário; Deputado Geddel Vieira de Lima - 2º Se
cretário; Deputado Manoel Castro - Tesoureiro; Se
nador Humberto Lucena, Senador Odacir Soares,
Deputado Heraclito Fortes e Deputado Benito Gama
- Membros Permanentes do Conselho e Deputado
Rodrigues Palma - Suplente dos Membros Perma
nentes do Conselho. Lida a Ata da reunião anterior
foi ela aprovada sem restrições. O Senhor Presiden
te determinou ao Secretário a leitura do relatório so
bre o compromisso de Istambul, tecendo antes co
mentários sobre o evento, enfatizando a organização
e a participação do Brasil de maneira geral, atra
vés da Embratur, especialmente da Chefe da De
legação daquele órgão, a Senhora Marcia Kubits
chek. O trabalho realizado pela Delegação do Gru
po Brasileiro da interparlamentar mereceu desta
que no relatório do Senhor Presidente, salientando
o empenho de seus representantes nas reuniões
das Mesas Redondas, nos Seminários patrocina
dos pelo Comitê de Membros Afiliados e nas reu
niões ordinárias daquele Comitê. Às 11 :00 horas,
nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reu
nião e, para constar eu, Wellington Franco de Oli
veira, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois
de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Pre
sidente e enviada a publicação.

TERMO DE REUNIÃO

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de mil
novecentos e noventa e sete, deixou de ser realiza
da, por falta de matéria, a reunião da Comissão Exe
cutiva do Grupo Brasileiro da Associação Interparla
mentar de Turismo. Assim, para constar eu, Welling
ton Franco de Oliveira, Secretário, lavrei o presente
termo que, depois de dado a conhecimento à Comis
são Executiva, será assinado pelo Senhor Presiden
te e enviado a publicação.

TERMO DE REUNIÃO

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de mil
novecentos e noventa e sete, deixou de ser realiza
da, por falta de matéria, a reunião da Comissão Exe
cutiva do Grupo Brasileiro da Associação Interparla
mentar de Turismo. Assim, para constar eu, Welling
ton Franco de Oliveira, Secretário, lavrei o presente
termo que, depois de dado a conhecimento à Comis
são Executiva, será assinado pelo Senhor Presiden
te e enviado a publicação.

COMISSÕES
DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

50ª Legislatura - 3ª Sessão Legislativa

O Deputado Maluly Netto, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte

Distribuição nº 29197

Em 19-11-97
Ao Deputado JOSÉ DE ABREU
Mensagem nº 1.201/97 - do Poder Executivo,

que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do decreto de 10 de outubro de
1997, que renova a concessão da Rádio Sentinela
do Vale Ltda, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Gaspar, Esta
do de Santa Catarina".

Ao Deputado JOSÉ LOURENÇO
Mensagem nº 459/97 - do Poder Executivo,

que "submete à apreciação do Congresso Nacio
nal o ato constante da Portaria nº 52, de 4 de feve
reiro de 1997, que renova a permissão outorgada
à Rádio Serra Azul de Freqüência Modulada Ltda,
para explorar, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade de Santos Dumont, Estado de Minas
Gerais".

Ao Deputado OSVALDO COELHO
Mensagem nº 1.171/97 - do Poder Executivo,

que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do decreto de 6 de outubro de 1997,
que renova a concessão da Rádio Clube de Indaial
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Indaial, Estado de
Santa Catarina".

Ao Deputado PINHEIRO LANDIM
Mensagem nº 273/97 - do Poder Executivo,

que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 2.084, de 16 de
dezembro de 1996, que renova a permissão da
Rádio Itapema FM de Porto Alegre Ltda, para ex
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul",

Maria Ivone do Espírito Santo - Secretária.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

O Deputado Flávio Derzi, Presidente desta Co
missão, fez a seguinte:

Em 19-11-97
Ao Deputado AUGUSTO VIVEIROS
Projeto de Decreto Legislativo nº 583/97 - da

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na
cional - que "aprova o texto modificativo ao Convê
nio Constitutivo do Banco Africano de Desenvolvi
mento, aprovado pela Resolução B/BG/97/05".

Sala da Comissão, 19 de novembro de 1997.
Maria Linda Magalhães, Secretária.
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O Deputado Luiz Carlos Hauly, Presidente des- Projeto de Lei nº 3.645/97 - do Sr. Eduardo
ta Comissão, fez a seguinte: Jorge, que "acrescenta arts. 3º e 4º à Lei nº 8.723,

D· t·b . ~ o 5"7l97 de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redu-
IS ri ulçao n- " - d . ~ d I t ' I t tçao e emlssao e po uen es por velcu os au orno o-

res, e dá outras providências".
Ao Sr. DAVI ALVES SILVA

Projeto de Lei nº 3.628/97 - Do Sr. Vic Pires
Franco, que "altera a alínea j do inciso 111 do art. 302
da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que
dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica".

Ao Sr. JOÃO COSER
Projeto de Lei nº 3.641/97 - do Sr. Remi Trinta,

que "estipula valores para a indenização a ser paga
pelas empresas prestadoras de serviço de transpor
te no caso de morte ou lesão a passageiro ou tripu
lante e de extravio ou dano de bagagem, e dá outras'
providências".

Distribuição n2 13/97

Em 19-11-97
Ao Deputado AIRTON DIPP
Projeto de Decreto Legislativo nº 581/97 

Da Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, que "aprova o texto da Convenção
Internacional sobre Preparo, Resposta e Coope
ração em Caso de Poluição por óleo, 1990, con
cluída em Londres, em 30 de novembro de
1990".

Sala da Comissão, 19 de novembro de 1997.
- Lenivalda O. S. A. Lobo, Secretária.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Distribuição n!! 20/97

Efetuada pelo Sr. Presidente, Deputado João
Henrique
Em 25-9-97

Ao Sr. Duíuo PISANESCHI
Projeto de Lei nº 3.568197 - do Sr. Lima Neto, que

"altera o art. 1Q da Lei nº 5.970, de 11 de dezembro de
1973, que exclui da aplicação do disposto nos arts. 6º, I,
64 e 169 do Código de Processo Penal os casos de aci
dente de trânsito, e dá outras providências".

Sala da Comissão, 25 de setembro de 1997.
Ruy

Distribuição nº 21/97

Efetuada pelo Sr. Presidente, Deputado João
Henrique

Em 13-10-97

Ao Sr. CHICO DA PRINCESA

Ao Sr. RONALDO PERIM

Projeto de Lei nº 2.886/97 - Do Sr. Gerson Pe
res, que "dispõe sobre a ligação rodoviária no Plano
Nacional de Viação, no extremo norte, nos Estados
do Pará e Maranhão, e dá outras providências".

Sala da Comissão, 13 de outubro de 1997. 
Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

Distribuição n2 22/97

Efetuada pelo Sr. Presidente, Deputado João
Henrique

Em 16-10-97

Ao Sr. PEDRO HENRY

Projeto de Lei nº 633-8/95 - da srª Veda Cru
sius - que "dá nova redação ao caput do art. 9º da
Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe
sobre a redução de emissão de poluentes por veícu
los automotores e dá outras providências".

Sala da Comissão, 16 de outubro de 1997. 
Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

O Deputado João Henrique, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Distribuição n!! 23/97

Em 30-10-97

Ao Deputado EDINHO ARAÚJO
Projeto de Decreto Legislativo nº 577/97 - da

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na
cional (Mens. nº 401/97 - PE) - que "aprova o texto
do Acordo sobre Serviços Aéreos Sub-Regionais,
entre os Governos da República Argentina, da Repú
blica da Bolívia, da República Federativa do Brasil,
da República do Chile, da República do Paraguai e
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da República Oriental do Uruguai, celebrado em For
taleza, em 17 de dezembro de 1996".

Ao Deputado FELIPE MENDES

Projeto de Lei nº 3.736/97 - do Senado
Federal (PLS nº 77/97) - que "dispõe sobre a
identificação e publicação do estado de con
servação das rodovias federais, e dá outras
providências".

Ao Deputado GONZAGA PATRIOTA

Projeto Lei nº 3.717/97 - do Poder Executivo
(Mens. nº 1.168/97) - que "altera a denominação da
ponte sobre o Km 316,5 da BR-158/RS".

Ao Deputado OSCAR GOLDONI
Projeto de Lei nº 2.225/96 (apenso o PL nº

2.228/96) - do Sr. Elias Abrahão - que "dispõe so
bre pára-choques traseiros de veículos de carga e
de transporte coletivo de passageiros".

Sala da Comissão, 30 de outubro de 1997. 
Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
O Deputado João Henrique, Presidente desta

Comissão, fez a seguinte:

Redistribuição n2 9197

Em 23-10-97

Ao Deputado MAURO LOPES
Projeto de Lei nº 2.886/97 - do Sr. Gerson Pe

res - que "di~põe sobre a ligação rodoviária no Pia
no Nacional de viação, no extremo norte, nos Esta
dos do Pará e Maranhão, e dá outras providências".

Sala da Comissão, 23 de outubro de 1997. 
Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.
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Secretário: Moizes Lobo da Cunha
LocaI: Plenário 114, Bloco das Lideranças às quartas-feiras e
quintas-feiras - 9 horas
Telefones: 318-691616978/6979/6981

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: José Priante (PMDB)
12 Vice-Presidente: Pinheiro Landim(PMOB)
2!! Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)
32 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)

Titulares SUplentes

PFL

Antônio Jorge
Antonio Ueno

Benedito de Lira
Betinho Rosado

Jonival Lucas
José Rocha
Lael Varella

Luís Eduardo
Maria VaIadão
saulo Queiroz

Adelson Salvador
Alberto Silva

Cleonâncio Fonseca
Darcísio Perondi

Maurício Requião
Mauro Lopes

Paulo Lustosa
Sandro Mabel

Udson Bandeira
Zé Gomes da Rocha

Adelson Ribeiro
Fernando Torres

Raimundo Gomes de Matos
salomão Cruz

5 vagas

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

PSDB

Antonio do Valle
Armando Costa
Dejandir Dalpasquafe
Etevalda Grassi de Menezes
Moacir Micheletto
Nelson Harter
Orcino Gonçalves
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Valdir CoIatto

B.Sá
Ezidio Pinheiro
Marinha Raupp
Odílio Balbinotli
Olávio Rocha
Ronaldo Santos
3 vagas

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Alexandre Ceranto
Carlos Melles
Elton Rohnelt
Jaime Fernandes
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
2 vagas

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

Presidente: Hugo Biehl (PPB)
12 Vice-Presidente: Nelson Meurer(PPB)
2!! Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
32 Vice-Presidente: Antonio do Valle (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PTI PDTI PCdoB) PSDB

Adão Pretto (PR)
Alcides Modesto (PT)
carlos cardinal (PDT)
Ênio Bacci (PDT)
Geraldo Pastana (PT)
Luiz Durão (PDT)
Luiz Mainardi (PT)
Waldomiro FIOravante (PT)

Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Romel Anizio
Wagner do Nascimento
2 vagas

PPB

Dércio Knop
Femando Zuppo

Giovanni Queiroz (PDT)
João Coser (PT)

José Pimentel (PT)
Padre Roque (PT)
Paulo Rocha (PT)

Valdeci Oliveira (PT)

Aécio de Borba
Ari Magalhães

Augusto Nardes
Chico da Princesa (PTB)

JoãoTota
Osvaldo Reis

2 vagas

A1zira Ewerton
Hilário Coimbra
Luiz Fernando
Moisés Bennesby
salomão Cruz

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eurípedes Miranda
Geraldo Pastana
Paulo Rocha
Socorro Gomes

PPB

Benedito Guimarães
Carlos Airton
Paudemey Avelino
Valdenor Guedes

Anivaldo VaIe
Fátirna Pelaes
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

1 vaga

GilneyViana
Luciano Zica

Neiva Moreira
1 vaga

Antonio Jorge
Cunha Lirna

Davi Alves Silva
1 vaga



PTB PPB

Francisco Rodrigues Philemon Rodrigues Antonio Joaquim Araújo Gerson Peres

PSB
AryKara José"Janene
Cunha Bueno Lamartine PoseUa

Gervásio Oliveira Ricardo Heráclito João Iensen Nelson Meurer

Secretário: Tercio Mendonça Vila
Laprovita Vieira Paulo Lustosa

Local: Plenário - Sala 19, quartas-feiras - 9 horas
Roberto Campos Roberto Balestra

Telefones: 318-699816999/6970
VadãoGomes Romal Anízio

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
1 vaga Valdenor Guedes

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA PTB

Presidente: Maluly Netto (PFL) Luiz Alberto (PT) José Borba

12 VIOO-Presidente: Casar Bandeira (PFL) Murilo Domingos Philemon Rodrigues

2l! Vice-Presidente: Paulo Cordeiro Rodrigues Palma

3l! VIOO-Presidente: Edson Queiroz (PPB) PSB

Titulares Suplentes 1 vaga JoãoColaço

PFL PL

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Celso Russomano

Darcísio Perondi
Ivandro Cunha Lima

João Thomé Mestrinho
José A1demir
José Chaves

Marquinho Chedid
Pedro Novais

Roberto Valadão
Simara Ellery

zaire Rezende

Antonio Geraldo
Átila Lins

Carios Alberto Campista
Ciro Nogueira

Claudio Cajado
Corauci Sobrinho

Jairo Azi
Maluly Netto

Paulo Gouvea
Rubem Medina

Vanessa Felippe

PSDB

A1zira Ewerton

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
Asdrubal Bentes
Cleonâncio Fonseca
Djalma de Almeida Casar
Femando Diniz
Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves
José Luiz Clerot
Rubens Cosac
Silvio Pessoa

Antonio dos santos
Benedito de Lira
Jairo Carneiro
Magno Barcelar
Mussa Demes
Ney Lopes
Osmir Lima
Paes Landim
Raul Belém
RoIand Lavigne
VilmarRocha

Welinton Fagundes Pedro Canedo

Secretária: Maria Ivone do Espírito santo
Local: Plenário 13, sala P13, quartas-feiras-10h
Telefones: 318·6906 a 6907
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAO

Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
12 VICe-Presidente: Freire Junior (PMDB)
2l! VICe-Presidente: Moisés Bennesby (PSDB)
39 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)

Titulares Suplentes

PFL

Antonio dos santos
Aracely de Paula

José Lourenço
Leur Lomanto

Mendonça Rlho
Osvaldo Coelho

Paulo Lima
Raimundo Santos

Roberto Pessoa
Sergio Barcelos

Vilmar Rocha

Henrique Eduardo Alves
José Priante

Moacir Micheletto
Ricardo Rique
saraiva Felipe

4 vagas

Esther Grossi (PT)
Expedito Junior (PL)

Fernando Lopes (PDT)
Ivan Valente (PT)

Jandira Feghali (PedoS)
Jaques Wagner (PT)
Milton Mendes (PT)
Paulo Delgado (PT)

Antonio Carlos Pannunzio
Eduardo Coelho

Fátima Pelaes
Luciano Castro
Marcia Marinho

Narcio Rodrigues
Odilio Balbinotti

Renato Johnsson
Welson Gasparini

PSDB

Arolde de Oliveira
Casar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Jorge
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bornhausen
VIC Pires Franco
1 vaga

Bloco (PTIPDTJPCdoB)

Decio Knop (PDT)
Eurípedes Miranda (PDT)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Paulo (PT)
Tilden santiago (PT)
Udson Bandeira (PMDS)
Walter Pinheiro (PT)
Wigberto Tartuce (PPB)

Carlos ApoIinário
Hélio Rosas
Ivandro Cunha Lima
Marcelo Barbieri
Pedro lrujo
Roberto Valadão
Wagner Rossi
Pinheiro Landim·

Alberto GoIdman
Carlos Alberto
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
Nelson Marchezan
Octavio Elisio
Roberto santos
Salvador Zimbaldi



Pedro canedo Luiz Buaiz

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Plenário, sala 1, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras-1Oh-
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Ricardo Izar (PPB)
12 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
22 VICe-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)
32 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)

TItulares Suplentes

PFL

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Bloco (PMDBJPSD/PSL)

PPB

Carlos Nelson
Oscar Goldoni

3 vagas

carlos Magno
César Bandeira

Ney Lopes
'_2vagas

Inácio Arruda
Marcos Lima

Teté Bezerra
1 vaga

Ademir Lucas
B.Sá

Ceci Cunha
Danilo da Castro

Femando Ferro
Luiz Alberto

Ricardo Gomyde
Serafim Venzon

Antonio Balhmann
Itamar Serpa

Leônidas Cristino
Vanessa Felippe

1 vaga

Duilio Pisaneschi

A1cione Athayde
Cunha Bueno

Herculano Anghinetti
Ushitaro Kamia

PTB

Bloco (PTI PDTI PCcIoB)

PPB

PSDB

Antonio Geraldo
Eliseu Moura
Mauro Fecury
Murila Pinheiro
Robério Araújo

GilneyViana
Ivan Valente'
Sérgio carneiro
Socorro Gomes

PSDB

Maria Valadão

Chicão Brigigo
Femando Gabeira
Regina Lino
1 vaga

Antonio carlos Pannunzio
Eduardo Coelho
Raimundo Gomes de Matos
Simão Sessim

Adelson Ribeiro
Celso Russomanno
Aávio Palmier da Veiga
Max Rosenmann
SaJomãoCruz

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Ana catarina (PFL)
Antonio Brasil
José Chaves
Simara Ellery
Wilson Cignachi

Cunha Lima
Jaques Wagner
Luís Barbosa
Ricardo Izar

PSB

Raquel capiberibe Gervásio Oliveira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Plenário 13, Anexo li, Sala 3 - 4B..feira, 10 horas
Telefones: 318-6929 a 6935
Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Simão Sessim (PSDB)
12 Vice-Presidente: Antonio carlos Pannunzio (PSDB)
22 VICe-Presidente: Femando Zuppo (PDT)
32 Vice-Presidente: Neif Jabur (PPB)

Tüulares Suplenoos

PFL

Freire Júnior

Aroldo Cedraz
Célia Mendes

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Vic Pires FrarlCO

Franco Montoro
José Carlos Lacerda

Max Rosenmann
Nestor Duarte

Roberto Rocha
Salvador Zimbaldi

Vicente Arruda
1 vaga

Enio Bacci (PDT)
Hélio Bicudo (PT)

Israel Pinheiro (PTB)
Joana Diuc (PT)

Marta Suplicy (PT)
Pedro Wilson

Sandra Starling (PT)
Severiano Alves (PDT)
Wolney Queiroz (PDT)

Moisés Lipnik
Roberto Jefferson

1 vaga

Adylson Motta
Ary Kara

Benedito Domingos
Bonifácio de Andrada (PSDB)

Jair Bolsonaro
Luís Barbosa

Ricardo Barros
Wigberto Tartuce

PL

PTB

PSB

Adhemar de Barros Filho
Augusto Farias
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

Nilson Gibson

Cândido Mendes
Edson Silva
Luiz Máximo
Marcone Perillo
Moisés Bennesby
Nelson Otoch
Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra

Rodrigues Palma
VlCeI1te Cascione

CorioIando Sales (PDT)
Haroldo Sabóia (PT)
José Genoíno (PT)
Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Marcelo Déda (PT)
Matheus Schmidt (PDT)
Nilmário Miranda (PT)
Sergio Miranda (PCdoB)
Silvio Abreu (PDT)

Albérico Filho

José Carlos Aleluia
Laura Carneiro
Neiva Moreira
SameyFilho
Vanessa Felippe



Welson Gasparini Mário Negromonte

Bloco (PTI POTI PCdoB) Luiz Eduardo Greenhalgh

PTB

Vicente Gascione

PV

Emnio Assmar (PPB) 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras
10 horas
Telefones: 318-7071n073
Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Pedro Wilson (pn
12 Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
32 ~ice-Presidente: Femando Lopes (PDn

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMOBlPSOIPSL)

Bloco (PTI POTI PCdoB)

Presidente: Rubem Medina (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente: Neuto de Conto (PMDB)
32 Vice-Presidente: José Carlos Lacerda (PSDB)

Titulares Suplentes

Fernando Zuppo
Julio Redecker

Luiz Mainardi
Miguel Rossetto

Barbosa Neto
Gennano Rigotto

Gonzaga Mota
José Chaves

Nelson Harter

A1zira Ewerton
Anivaldo Vale

Antonio Feijão
Moisés Bennesby

Veda Crusius

•
Arolde de Oliveira

Carlos Mel/es
João Mellão Neto

Luiz Braga
Paudemey Avelino

Humberto Costa (PT)

1 vaga

Cunha Lima
Fetter Júnior

João Pizzolatti
Márcio Reinaldo Moreira

PFL

PTB

PSB

PSB

PSOB

Bloco (PMOBlPSD/PSL)

Antonio Balhmann
candinho Mattos
José Carlos Lacerda
Renato Johnsson
Wilson campos

Francisco Horta
Lima Netto
Marilu Guimarães
Paulo Bauer
Rubem Medina

Edison Andrino
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Odacir Klein
Paulo Ritzel

PPB

Bloco (PTI POTI PCdoB)

Aldo Arantes
Hugo Rodrigues da Cunha
João Fassarella
Marcia Cibilis Viana

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Lamartine Posella
1 vaga

Israel Pinheiro

Gilvan Freire

Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Sala 185-A Anexo 11
Telefones: 318-8285
Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

1 vaga

A1ceste Almeida
Darci Coelho

2 vagas

Freire Júnior
Marcelo Barbieri

Mário Martins
Rita Camata

1 vaga

Airton Dipp
Chico Vigilante

João Paulo
Vânio dos Santos

Alcides Modesto
Eurípedes Miranda

Fernando Ferro
Socorro Gomes

Álvaro Gaudêncio Neto
Laura Carneiro
Magno Bacelar

Osmir Lima
1 vaga

Fernando Gabeira (PV)
Franco Montoro

Welson Gasparini
2 vagas

PTB

PPB

PSOB

De Velasco
Geddel Vieira Lima
Gilvan Freire
Nilmário Miranda
Roberto Vala'ao

Femando Zuppo
José Machado
Nedson Micheleti
Valdeci Oliveira

Albérico Cordeiro

Carfos Melles
Francisco Horta
Marilu Guimarães
Paes Landim
Vilmar Rocha

Dalila Figueiredo
RavioAms
José Aníbal
Sebastião Madeira
1 vaga

Agnelo Queiroz
Fernando Lopes
Hélio Bicudo
Pedro Wilson

João Mendes
NeifJabur
Ricardo Barros
Silvemani Santos

PPB Ricardo Heráclio Pedro Valadares

Eraldo Trindade
José Linhares
Luiz Alberto (PT)
Walter Pinheíro

GilneyViana
Herculano Anghinetti

2 vagas

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Plenário 112, Bloco das Lideranças - quartas-feiras - 10
horas
Telefones: 318-7024 a 7026



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (PDn
12 VICe-Presidente: Ricardo Gomyde (PCdoB)
22 VICe-Presidente: Esther Grossi (pn
32 Vice-Presidente: Maurício Requião (PMDB)

Trtulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

João Thome Mestrinho Ana Catarina (PFL)
Maria Elvira Djalma de Almeida Cesar
Maurício Requião Edinho Araújo
Severiano Alves (PDn José Luiz Clerot
Zé Gomes da Rocha Lidia Quinan
1 vaga Rita Camata

PSDB

Dilceu Sperafico
Felipe Mendes
João Mendes

Laprovita Vieira
2 vagas

Antônio do Valle
José A1demir

Maria Elvira
Odacir Klein
Paulo Ritzel
Pedro Irujo

Wilson Cignachi
1 vaga

BasílioVillani
Edson Silva
João Leãó

Max Rosenmann
Ronaldo Cézar Coelho

Simão Sessim
1 vaga

Alvaro Gaudêcnio Neto
Benito Gama

Expedito Júnior
José carlos Aleluia
José carlos Vieira

Magno Bacelar
Valdomiro Meger

Augusto carvalho (PPS)
Felix Mendonça

PTB

Ari Magalhães
Delfim Netto
Fetter Junior
Julio Redecker
Osmar Leitão
Sergio Naya

Paulo Mourão (PSDB)
silvio Torres (PSDB)

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Adelson Salvador
Edinho Bez
Gennano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais
1 vaga

Anivaldo Vale
Amaldo Madeira
Fernando Torres
Rrmo de Castro
Luiz carlos Hauly
Roberto Brant
Veda Crusius

PSDB

João Carlos Bacelar
Júlio Cesar
Luiz Braga
Manoel Castro
Osório Adriano
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Femando Ribas Carli (PDT) Coriolano Sales (pDn
Jaime Martins (PFL) João Fassarella (PT)
José Lourenço (PFL) Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Maria da Conceição Tavares (pn Luiz Gushiken (pn
Talvane Albuquerque (PFL) Marcelo Déda (PT)
Vanio dos Santos (PT) Sergio Miranda (PCdoB)

PPB

Augusto Farias
DoIores Nunes
José Linhares

1 vaga

Paulo Cordeiro

Dalila Rgueiredo
Eduardo Coelho
Marcus Vicente

Osmanio Pereira
Roberto Santos

Claudio Chaves
Jaime Femandes

Jairo Cameiro
José Jorge

Paes Landim
Raul Belém

Aldo Arantes
Humberto Costa (pn

Lindberg Farias (PSTU)
Luiz Durão (PDn
Maria Laura (PT)

PTB

PPB

Aécio de Borba (PPB)

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Mario de Oliveira
PedroYves

Bloco (PTI PDTI PcdoB)

Esther Grossi (Pn
Padre Roque (pn
Pedro Wilson (PT)
Ricardo Gomyde (PCdoB)
Wolney Queiroz (PDT)

Ademir Lucas
Alexandre Santos
AavioAms
João Faustino
Marisa Serrano

Ademir Cunha
Betinho Rosado
Costa Ferreira
Expedito Júnior
Osvaldo Coelho
Paulo Lima

PSB PSB

Femando LyraJoão Colaço

PL

Eujácio Simões Valdemar Costa Neto

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Plenário 4 - quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Arlindo Chinaglia (pn
12 VICe-Presidente: Aldo Rebelo (PCdoB)
22 VICe-Presidente: José Coimbra (PTB)
32 VICe-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)A1dir Cabral

Gonzaga Patriota

PFL

Augusto Viveiros

Álvaro Valle (PL)

Secretária: Célia Maria Oliveira
Local: - quartas-feiras - 10:0011
Tmefones:318-6900/69D5I7D11I7D12

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
12 VICe-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
22 VICe-Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
32 Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)

Titulares Suplentes



Titulares

PFL

Suplentes 3 vagas Simara Ellery
2 vagas

Affonso Camargo
Álvaro Gaudêncio
José Car10s Vieira
Milton Temer (PT)
Paudemey Avelino

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

José de Abreu
Luiz Piauhylino

Octavio Elisio
Paulo Feijó

Vittorio Medioli

Oércio Knop
Alcides Modesto (pn

Haroldo Lima (PedoB)
Walter Pinheiro (pn

PSDB

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Oanilo de Castro
Oilson Sperafico
Moises Lipnik (PL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Airton Oipp (POT)
Fernando Ferro (pn
José Maurício (POT)
Luciano Zica (PT)

Adauto Pereira
Jaime Martins

Lima Netto
Marcos Vinícius

Ursicino Queiroz

Antônio Brasil
Luis Roberto Ponte

Silas Brasileiro
Silvio Pessoa

1 vaga

PSDB

Confúcio Moura
João Magalhães
Paulo Lustosa
2 vagas

Cipriano Correia
Jayme Santana
João Leão
Luiz Fernando
Rommel Feijó

Alexandre santos
Arthur Virgilio

Candinho Mattos
Luiz Fernando

Silvio Torres
Wilson Campos

Fausto Martello
Flavio Derzi
Francisco Silva
Salatiel carvalho

PPB

Roberto Campos
Silvernani Santos

VadãoGomes
1 vaga

Bloco (PTJPDTIPCdoB)

Aldo Rebelo (PedoB) Cidinha Campos (PDn
Ar1indo Chinaglia (PT) Luciano Zica
Fernando Lopes (PDT) Luiz Alberto
Paulo Bernardo (PT) Nilmário Miranda

PPB

PPS

Jorge Tadeu Mudalen (PPB) Car10s Airton (PPB)

Secretária: Valda O. S. Lobo
Local: Plenário sala 15-B, quartas-feiras -10 horas
Telefones: 318-6944/6946
Fax: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Benedito Domingos
Marcio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Correa

PTB

Adylson Motta
Antonio Jorge

Herculano Anghinetti
Jair Soares

José Borba

PTB

Nelson Marquezelli

Secretário: Jorge Henrique Cartaxa
Local: Plenário 9, Sala 961 - quarta-feira - 10 horas
Telefones: 318-6888 - 318-6887
Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Flavio Derzi (PPB)
1º Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
2º Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSOB)
3º Vice-Presidente: Airton Oipp (POT)

Titulares Suplentes

PFL

José Coimbra

Valdemar Costa Neto

PL

1 vaga

Giovanni Queiroz (PDn

Presidente:
12 Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
22 Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPB)
32 Vice-Presidente: José Thomaz Nonõ (PSOB)

Titulares Suplentes

PFL

Aldir Cabral Abelardo Luppion
Antônio Ueno Euler Ribeiro
Aracely de Paula Francisco Horta
Aroldo Cedraz João Car10s Bacelar
Átila Lins Luciano Pizzatto
Benito Garna Luiz Moreira
Ciro Nogueira Rogério Silva
Leur Lomanto Sarney Rlho
Werner Wanderer Talvane Albuquerque

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Antonio Jorge (PPB)
Eliseu Resende
José Car10s Coutinho
José Santana de Vasconcelos
Raimundo Santos

Marcos Lima
Ricardo Rique

Elton Rohnelt
Julio Cesar

Murilo Pinheiro
Oscar Andrade

Paulo Bornhausen

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Oejandir Oalpasquale
Edinho Bez

Cláudio Cajado
De Velasco (PRONA)
Genésio Bernardino
José Lourenço (PFL)
Paes de Andrade
RobsonTurna
3 vagas

Edison Andrino
Etevalda Grassi de Menezes

Hélio Rosas
Moreira Franco

Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Noel de Oliveira

Orcino Gonçalves
Wagner Rossi



PSDB

Amon Bezerra
Athur Virgnio
Elias Murad
Feu Rosa
Franco Montoro
Hilário Coimbra
Itamar Serpa
José Aníbal
José Thomaz Nonô

Bloco (PTI PDTlPedoB)

Haroldo Urna
Helio Bicudo
Joana Darc
Luiz Gushiken
Miro Teixeira
Paulo Delgado
Renan Kurtz
Sandra Starling

Adylson Motta
A1ceste Almeida
Jair BoIsonaro
João Pizzolatti
José Teles
Mário Cavallazzi
Ushitaro Kamia

Leopoldo Bessone
Pedrinho Abrão

PPB

PTB

Adroaldo Streck
João Faustino
Luiz Fernando
Nelson Otoch
Paulo Mourão

Pimentel Gomes
Roberto Brant

Ronaldo Santos
Zulaiê Cobra

Carlos Cardinal
Eduardo Jorge

.Haroldo Sabóia
José Genonio

Maria da Conceição Tavares
Matheus Schmidt

Sérgio Cameiro
Tilden Santiago

Enivaldo Ribeiro
Jofran Frejat

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende

Salatiel Carvalho
Sérgio Naya

1 vaga

Etevalda Grassi de Menezes
José Coimbra

2 vagas

Armando Abilio
Carlos Mendes
Darcisio Perondi
Elcione Barbalho
José A1demir
Udia Quinan
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bez

eectCunha
Dalila Rgueiredo
Fátirna Pelaes
Márcia Marinho
Osmanio Pereira
Pimentel Gomes
Tuga Angerami
Vicente Arruda

Cidinha Campos
Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jandira Feghali
José Augusto
Marta Suplicy
Serafim Venzon

Roland Lavigne
2 vagas

Bloco (PMDBJP5D/PSL)

Armando Costa
Chicão Brigido

Etevalda Grassi de Menezes
Genesio Bernardino

João Henrique
Regina Uno

3 vagas

PSDB

Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Jovair Arantes

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijo

Sebastião Madeira
2 vagas

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Adão Pretto
Agnelo Queiroz

Fernando Ribas Carli
Jair Meneguelli
Paulo Bernardo

Silvio Abreu
Teima de Souza

PPB

Fernando Lyra Alvaro Valle

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Plenário, sala 3, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras - 10 horas
Telefones: 318-8266/6992 a 6996
Fax: 318-2125

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
1l! Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
2l! Vice-Presidente: Cláudio Chaves (PFL)
3l! Vice-Presidente: A1cione Athayde (PPB)

Tüumres Sup~ntes

PFL

Luiz Buaiz José Egydio

Secretária: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Plenário, sala 9, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156.

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Osvaldo Bio/chi (PTB)
1l! Vice-Presidente: Arlindo Vargas (PTB)
2l! Vice-Presidente: Jair Menegueli (PT)
3l! Vice-Presidente: zaire Rezende (PMDB)

Pedro Valadares

Carlos Alberto Campista
Carlos Magno
Claudio Chaves
Euler Ribeiro
Jonival Lucas
Marcos Vinicius de Campos
Ursicino Queiroz

PSB

PL

Ricardo Heraclio

Ademir Cunha
Alexandre Ceranto

Augusto Viveiros
Claudio Chaves
Costa Ferreira

José Carlos Coutinho
Laura Cameiro

A1cione Athayde
Amaldo Faria de Sá
Jair Soares
Jofran Frejat
José Unhares
Nilton Baiano
Sérgio Arouca

Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson

José Pinotti

PTB

PSB

PL

Adhernar de Barros Rlho
Eurico Miranda

João Iensen
Moacyr Andrade

Pedro Correa
PedroYves

1 vaga

Duilio Pisaneschi
Etevalda Grassi de Menezes

Vicente André Gomes



Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Titulares

Arlindo Vargas (PTB)
João Mellão Neto
Mendonça Filho
Milton Mendes (PT)
VaIdomiro Meger
Zila Vezerra

Noel de Oliveira
Paulo Rocha (PT)
Sandro Mabel
zaire Rezende
1 vaga-

PFL

Suplentes

Hugo Rodrigues da Cu!"ha
Manoel Castro

Osmir Lima
Paulo Bauer

Robério Araújo
Wemer Wanderer

Armando Abilio
De Velasco {PRONA}

Valdir CoIatto
3 vagas

Lael Varella
Oscar Andrade
Oscar GoIdoni (PMDB)
Paulo Gouvea
Sérgio Barcellos

Alberto Silva
Carlos Nelson
Edinho Araújo
João Henrique
Mário Martins
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Moreira FrarlCO
Ronaldo Perim

José Santana de Vasconcellos
Mauro Fecury
Mussa Dernes

Roberto Fontes
ZiIa Bezerra

De Velasco
Hennes Parcianello

João Magalhães
Remi Trinta

Roberto Paulino
4 vagas

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Agnelo Queiroz (PCdoB) Aldo Rebelo (PedoB)
Chico Vigilante (PT) Gilney Viana
Jair Meneguelli (PT) Renan Kurtz (PDT)
José Pimentel (PT) Waldomiro Fioravante (PT)
Maria Laura (PT) 1 vaga

PPB

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

carlos Santana (PT) Arlindo Chinaglia (PT)
Chico da PriflCeSa (PTB) Dércio Knop (PDT)
Giovanni Queiroz (PDT) Geraldo Pastana (PT)
João Coser (PT) José Augusto (PT)
Undberg Farias (PCdoB) José Maurício (PDT)
Teima de Souza (PT) 2 vagas
1 vaga

Emerson Olavo Pires
Jovair Arantes
Luciano Castro
Wilson Braga
1 vaga

Benedito Domingos
Eraldo Trindade
Miguel Rossetto (PT)
Valdenor Guedes

PSDB

Alberto GoIdrnan
Arnaldo Madeira

Domingos Leonelli
Feu Rosa

Tuga Angerami

Ari Magalhães
Amaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

PTB

Leõnidas Cristino
Marcus VICente
Mário Negromonte
Nárcio Rodrigues
Paulo Feijó
Pedro Henry
Roberto Rocha
Vrttorio Medioli

PSDB

Amon Bezerra
Basílio Villani

Candinho Mattos
Emerson Olavo Pires

Rávio Palmier da Veiga
Nícias Ribeiro
OIavio Rocha

1 vaga

PPB

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local Plenário sala 11, terças-feiras, quartas-feiras, e quintas-fie
ras - 10 horas
Telefone: 318-6987/69901700417007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente João Henrique {PMDB}
12 Vice-Presidente Edinho Araújo (PMDB)
2l! VICe-Presidente João Maia (PFL)
32 Vice-Presidente L9Õnidas Cristino (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Secretário: Ruy Ornar Prudência da Silva
Local: Plenário sala 11, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6973 a 6976

Osvaldo Biolchi

1 vaga

Barbosa Neto (PMDB)
Célia Mendes
Jairo Azi
João Tota (PPB)

PSB

Sérgio Amuca (PPS)

Fernando Lyra

Affonso camargo
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
José Mendonça Bezerra

Benedito Guimarães
Davi Alves Silva
Dolores Nunes
Felipe Mendes
Osvaldo Reis
1 vaga

Duilio Pisaneschi
Philernon Rodrigues

Gonzaga Patriota

José Egydio

PTB

PSB

PL

Alceste Almeida
Fausto Martello

Jorge Wilson
NeifJabur

Nifton Baiano
Osmar Leitão

Fernando Gonçalves
Leopoldo Bessone

Vicente André Gomes

Welinton Fagundes



COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposição: PEe-2J95

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
12 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Tüumres Sup~nws

Bloco (PFLlPTB)

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
1ºVice-Presidente: José A1demir (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares

Átila Lins
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

PMDB

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

José Rocha
Nelson Marquezelli

1 vaga

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

José Aldemir
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

Sup~ntes

Bloco (PFLlPTB)

Carlos Alberto Campista
Corauci Sobrinho

Roberto Pessoa
2 vagas

PMOB

Albérico Filho
Hermes Parcianello

1 vaga

PPB

Roberto Balestra
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

Armando Costa
Moreira Franco Alexandre Santos
zaire Rezende Nelson Otoch

PSOB

Ceci Cunha
Eduardo Coelho

PPB PT

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

Flávio Derzi
Jarbas Lima

1 vaga

Femando Ferro
José Pimentel

POT

João Coser
Milton Mendes

PSOB 1 vaga José Maurício

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio

Antônio Balhmann
Welson Gasparini

Pedro Canedo

Bloco (PLlPSOIPSC)

Eujácio Simões

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO

ÚNICO AO ART. 180 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)

Proposição: PEe-9J95 Autor: Ricardo Herácllo
e outros Aroldo Cedraz

Suplentes

PFLlPTB

Carlos Melles

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PPB)

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
T~efones:318-7~066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 17195, QUE

"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MíNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEe-17195 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
2º Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

Titulares

Enio Bacci

Marcelo Déda
Sandra Starling

Expedito Júnior

PT

POT

Bloco (PLlPSOIPSC)

Hélio Bicudo
Milton Temer

Eujácio Simões

Coriolano Sales



Hilário Coimbra
Osmir Lima
PauloGowêa

José Coimbra
José Mendonça Bezerra

Roberto Fontes

PMOB

Luís Roberto Ponte
MoreiraFmrICO
Odacir Klein
Wagner Rossi
Zaire Rezende

Antônio Brasil
Gonzaga Mata

Hélio Rosas
2 vagas

Antônio Brasil
2 vagas

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

Carlos ApoIinário
Carlos Nelson

Genésio Bernardino

PP8

Carlos Airton
EmUlo Assmar

Pedro Valadares (PSB)

Bonifácio de Andrada
Fmnco Montoro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
Silvio Torres
Veda Crusius

PSDB

Aloysio Nunes Ferreira
Arthur Virgílio
João Faustino
Octávio Elísio

Roberto Santos
Zulaiê Cobra

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Nilson Gibson

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, S8Ia 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 20-A, DE 1995, QUE -ESTABELECE

O PARLAMENTARISMO-.

Proposlçlo: PEC 20-A/95 Autor: Edl*do Jorge

Presidente: Franco Montoro (PSDB)
12 VICe-Presidente: Paes Landim (PFL)
2l! VICe-Presidente: Eduardo Jorge (PT)
32 VICe-Presidente: Israel Pinheiro (PTB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)
Sub-Relator: Bonifácio de Andmda (PPB)

~~~ h~_

PFL

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

AdeIson S8Ivador

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eduardo Jorge Esther Grossi
Haroldo Uma José Genoíno
João Fassarella Luiz Gushiken
Pedro Wilson Paulo Delgado
1 vaga 1 vaga

PPB

Adylson Motta 5 vagas
Cunha Bueno
Gerson Peres
Jair Soares
Prisco Viana

PTB

Israel Pinhero Arlino Vargas

PSB

Almino Affonso Femando Gabeira (PV)

PFL

Welinton Fagundes Pedro Canedo

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11, Sala 168-A
Telefones: 318-7061f.318-7059

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NSl 22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

ProposIfio: PEC-22185 Autor: José Janene

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
111 VIC&-Presidente: saulo Queiroz (PFL)
2l! VIce-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
3l! VICe-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (P~DB)

~.~ Sup~n~

Bloco (pFUPTB)

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
Robério Araújo

Mendonça Flho
Rodrigues Palma
saulo Queiroz
1 vaga

Carlos santana
1 vaga

Eujácio Simões

Adroaldo Streck
Alexandre santos

~nio Bacei

PT

PDT

PSDB

Bloco (PLIPSDIPSC)

Francisco Horta

Airton Dipp

Corauci Sobrinho
Laura Cameiro
Paes Landim
Paudemey Avelino
Saulo Queiroz
Vilmar Rocha

João Paulo
1 vaga

Cunha Lima (PPB)
Roberto Brant

carlos Nelson



João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Henrique Eduardo Alves
2 vagas

Antônio Carfos Pannunzio
Leônidas Cristina
Mário Negromonte

PSDB

Amaldo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vittorio MedioU

Bloco (PPBlPL) PT

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

A1zira Ewerton
Carfos Airton
José Egydio

Carfos Santana
João Coser

PDT

Alcides Modesto
João Paulo

PSDB Serafim Venzon Vicente André Gomes

Bloco (PFlIPTB)

1 vaga

2 vagas

Flávio Ams
Paulo Mourão

1 vaga

Coriolano Sales

Confúcio Moura
2 vagas

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis

1 vaga

PT

PSB

PDT

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Matheus SChmidt

A1ceste Almeida
Chicão Brígido
Wagner Rossi

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-70671706617052

João Fassarella
João Paulo

Aécio Neves
Nelson Marchezan
Rommel Feijó

Duílio Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
1 vaga

PSB

Raquel Capiberibe 1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl!43-A, DE 1995, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(ALISTAMENTO ELEITORAL)

Proposição: PEe-43195 Autora: Rita Camata e outros

Presidente:
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
22 Vice-Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Rl)berto Fontes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

José Santana de Vasconcellos
Paúlo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

GilneyViana
Ivan Valente

Suplentes

Coriolano Sales

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

Adroaldo Streck
Finno de Castro

1 vaga

PT

PDT

PSB

Bloco (PPBIPL)

Affonso Camargo Costa Ferreira
Chico da Princesa Lael Varella
Laura Cameiro Luciano Pizzatto
Paulo Bomhausen Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 vaga

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nll 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 PÚBLICA"

Proposição: PEe-4OI95 Autor: Marqulnho Chedld

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator:

Titulares

Matheus SChmidt

Femando Ferro
Sandra Starling

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

Nilton Baiano
2 vagas

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
1 vaga



POT

Eurípedes Miranda Magno Bacelar (PFL)
Wilson Braga (PSOB) Silvio Abreu

Bloco (PUPSD/PSC)

3 vagas

Júlio César
Maria Valadão

Mendonça Filho
Roberto Fontes

Oarcísio Perondi
Udson Bandeira

1 vaga

Autor: Marcelo Teixeira

PPB

PMOB

Proposição: PEC-81195

Luiz Oantas (PSO)
Mauro Lopes
Orcino Gonçalves

Aracely de Paula
Benedito de Lira
Expedito Júnior
Vanessa Felippe

A1zira Ewerton (PSOB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ne
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS LíQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPET~NCIA DA UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

PSOB

José de Abreu Celso Russomanno
Vicente Arruda 1 vaga

PT

João Fassarella João Paulo
Sandra Star1ing 1 vaga

POT

Matheus Schmidt Coriolano Sales

Bloco (PUP50IPSC)

Eujácio Simões 1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 57,
DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTI
GO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposição: PEC-S7195 Autor: Emerson Olavo

Presidente:
12 VICe-Presidente: Orcino Gonçalves (PMOB)
22 VICe-Presidente: José de Abreu (PSOB)
32 VICe-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator. Benedito de Lira (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

José Egydio

Marta Suplicy
Milton Mendes

1 vaga

A1cione Athayde
Jarbas Lima

Rogério Silva (PFL)
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim·

4 vagas

PT

PPB

P50B

Herculano Anghinetti (PPB)
Mário Negromonte

Nélson Otoch
sebastião Madeira

PMOB

OeVelasco

Gonzaga Patriota

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas

Bloco (P5B1PMN)

Adelson Salvador (PMOB)

PCdoB

Ricardo Gomyde Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7066

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

Fausto Martello
Jair BoIsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
Welson Gasparini (PSOB)

·COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 46,

DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

Proposição: PEe-46191 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
22 Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator. Hélio Rosas (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFl.JPTB)

Oavi Alves Silva (PPB)
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga



Titulares

Bloco (PFlJPTB)

Batinho Rosado
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Murilo Pinheiro

Wemer Wanderer
2 vagas

Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente:
2l! Vice-Presidente: Mario Negrornonte (PSDB)
3!l Vice-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Corauci Sobrinho
Dumo Pisaneschi
Eliseu Resende
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N284, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEe-84191 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Carlos Alberto
12 Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

Bloco (PUPSOIPSC)

1 vaga

Autor: Nicias Ribeiro

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Carlos Alberto (PSDB) Jaime Femandes
Hilário Coimbra Mauro Fecury
Murilo Pinheiro Roberto Pessoa
Osmir Lima 1 vaga

PMDB

Elcione Barbalho Euler Ribeiro (PFL)
Otávio Rocha (PSDB) 2 vagas
1 vaga

PPB

Anivaldo Vale Gerson Peres
Benedito Guimarães 2 vagas
Raimundo Santos (PFL)

PSOB

Antônio Feijão Aécio Neves
Arthur Virgílio 1 vaga

PT

Paulo Rocha Adão Pretto
1 vaga Alcides Modesto

POT

Wolney Queiroz Wilson Braga

Bloco (PSBIPMN)

Adelson Salvador (PMDB) 1 vaga

Proposição: PEC-89195

Francisco Rodrigues (PPB)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
89-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAO AO

INCISO IV DO ART. 29 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (NÚMERO DE VEREADORES)

Henrique Eduardo Alves
Pedro Irujo

4 vagas

PMOB

PPB

João Pizzolatti
Roberto Campos

3 vagas

PSOB

Cunha Lima (PPB)
Marconi Perillo

2 vagas

PT

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

POT

Airton Dipp
Femando Lopes

PL

Eujácio Simões

PSB

Ricardo Heráclio

PCdoB

Socorro GomesHaroldo Lima

Carlos Santana
Femando Ferro
Luiz Mainardi

Alberto Silva
Aníbal Gomes
Antônio Brasil
carlos Nelson
Roberto Paulino
1 vaga

Francisco Horta

José Maurício
1 vaga

Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feijó
1 vaga

BasílioVillani
Salatiel Carvalho
3 vagas

Pedro Valadares



Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7065f7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 96,

DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO"

Adelson Salvador Nan Souza
Bosco França (PMN) Roberto Paulino
1 vaga 1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Cunha Lima Benedito Guimarães
Francisco Silva Felipe Mendes
Lamartine Posella 1 vaga

PSOB

Nicias Ribeiro Fátima Pelaes
Zulaiê Cobra otávio Rocha
1 vaga Salomão Cruz

PT

Luiz Mainardi Milton Mendes
1 vaga 1 vaga

POT

1 vaga Luiz Durão

PSB

Alexandre Cardoso 1 vaga

Presidente: Wagner Rossi (PMOB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMOB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Titulares

Bloco (PMOBlPSD/PSL)

Hélio Rosas
Marcos Lima

Mário Martins
Nair Xavier Lobo

2 vagas

Paes Landim
Philernon Rodrigues

Antônio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
1 vaga

PMOB

Cleonâncio Fonseca
Ojalma de Almeida César
João Magalhães
José Luiz Clerot
Roberto Valadão
Wagner Rossi

PPB

Augusto Farias Alzira Ewerton (PSOB)
Ibrahim Abi-Ackel Ricardo Izar
Jair Soares Roberto Balestra
Jarbas Lima 2 vagas
Prisco Viana

PSOB

Nelson Otoch Oanilo de Castro
Renato Johnsson Luiz Piauhylino
Vicente Arruda Paulo Feijó
Zulaiê Cobra Wilson Braga

PT

José Genoíno Miguel Rossetto
Marcelo Oeda Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

POT

Ênio Bacci Coriolano Sales
Silvio Abreu Matheus Schmidt

pedoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Bloco (PLlPSOIPSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Vicente Cascione
1 vaga

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067f7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À
ALíNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)

Proposição: PEe-128J95 Autor: Nlcias Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
12 Vice-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
22 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
32 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSOB)
Relator: Paulo Ritzel (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Fernando Gonçalves
Luiz Moreira
Roland Lavigne
Vanessa Felippe

Suplentes

Suplentes

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo Santos
Zila Bezerra

Antônio dos Santos
Átila Lins

Benedito de Lira
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto

Autor: Hélio Bicudo
e outros

Bloco (PFLlPTB)

Cláudio Cajado
Francisco Horta
Francisco Rodrigues
Valdomiro Meger

Presidente: Adelson Salvador (PMOB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSOB)
Relator:

Titulares

Proposição: PEe-96192

Bloco (PFLlPTB)

Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Paes Landim



Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Bloco (PMDBlPSDJPSUPSC)

Confúcio Moura
Ivandro Cunha Lima

1 vaga

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angérami

PSDB

PT

Sebastião Madeira
1 vaga

Aylson Motta
A1ceste Almeida
Jofran Frejat

Bloco (PPBlPL)

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

GilneyViana
1 vaga

1 vaga

PDT

Ivan Valente
Marta Suplicy

Giovanni Queiroz

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

PMDB

Bloco (PFLJPTB)

Elton RotvleIt

Bloco (PIJPSDJPSC)

Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Raquel capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-7062617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçÃO

N2 155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 12 DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposiçio: PEC-155193 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: VICente Cascione (PTB)
111 VICe-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
2lI VICe-Presidente: VlCeOte Arruda (PSDB)
3l! VICe-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

TItula.... SUplentes

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
Jairo Azi
VICente Cascione
3 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz CIerot
Luiz Fernando (PSDB)
1 vaga

Átila Lins
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro

1 vaga

carlos cardinal

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Gonzaga Patriota

PT

Antônio Feijão
Arnon Bezerra
OIávio Rocha

PDT

PSB

PSDB

PMDB

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDíGENAS)

Proposição: PEC-133J92 Autor: Nlclu Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
111 Vice-Presidente: Jair BoIsonaro (PPB)
2lI VICe-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
311 VICe-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)

TItulares SUplentes

Bloco (PFUPTB)

A1ceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)
Vic Pires Franco
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Waldomiro Fioravante

Renan Kurtz

Nilson Gibson

ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

carlos Airton
Jair BoIsonaro
Valdenor Guedes

PPB

Luiz Fernando (PSDB)
OIávio Rocha (PSDB)

1 vaga

Benedito Guimarães
Rogério Silva (PFL)

1 vaga

Costa Ferreira (PFL)
DoIoresNunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Danilo de castro

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

PSDB

Ezídio Pinheiro



Robério Araújo (PPB)
VICente Arruda
1 vaga

Hélio Bicudo
Marcelo Déda
1 vaga

PT

João Leão
saulo Queiroz (PFL)

1 vaga

Femando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andmde
Sérgio Arouca (PPS)

PPB

Alcione Athayde
Fausto Martello

Talvane Albuquerque (PFL)
2 vagas

PSDB

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 VICe-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
21' VICe-Presidente:
Relator: Darcisio Perondi (PMDB)

TItulares SUplentes

Bloco (PUPSOIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Adelson 5aJvador (PMDB)

PCdoB

Secretária: Ângela Mancuso
Local: SeIv. Com. Especiais- Mexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

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 FED~RAL, E PR!=V~

RECURSOS ORÇAMENTARIOS EM NIVEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNIC(PIOS PARA MANU
TENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COM
O FINANCIAMENTO DAS REDES PÚBLICAS FI-

LANTRÓPICAS E CONVENIADAS·

Proposição: PEc-169J93 Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

1 vaga

Pedro canedo

Suplentes

Valdomiro Meger
2 vagas

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

B.Sá
Pimentel Gomes

Robério Amújo (PPB)
Sebastião Madeira

PT

POT

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PFUPTB)

TItulares

José Teles
2 vagas

Alexandre C6ranto
Antônio Geraldo

João Mellão Neto
Rubem Medina

Bloco (PMOBIPSOIPSLlPSC)

Darcísio Perúfldi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Ritzel
Marquinho Chedid Roberto Paulino

A1ceste Almeida
Célia Mendes
Costa Ferreira
Rogério Silva

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandim Feghali

secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/7066

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:

Alexandre Cardoso

Luiz Buaiz

Bloco (PSBlPMN)

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Bloco (PUPSDIPSC)

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira
1 vaga

Haroldo Uma

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 vagas

Claudio Chaves
Duílio Pisaneschi

Fátima Pelaes (PSDB)
Jaime Martins
José Coimbm

Luiz Moreira
Maluly Netto

PDT

PMOB

Bloco (PFLJPTB)

Armando Abnio
Confúcio Moum
Darcisio Perondi
José Pinotti
saraiva Felipe
1 vaga

Aldo Arantes

carlos Magno
JairoAzi
Laum carneiro
Marcos Vinicius
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe

Cidinha Campos
Silvio Abreu



Antônio Carlos Pannunzio
2 vagas

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

PSOB

PT

POT

Arthur Virgílio
celso Russomanno

1 vaga

José Machado
Tilden Santiago

Pedro Henry
Raimundo Gomes de Matos

Marcelo Deda
Maria Laura
Telrna de Souza

PT

POT

Marconi Perillo
Rommel Feij6

Ivan Valente
Miguel Rossetto

Waldomiro FIOravante

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-706317055

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2173 DE 1995, QUE
MODIFICA O CAP[TULO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

Proposição: PEe-173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

Proposição: PEe-175195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 VICe-Presidente:
22 VICe-Presidente:
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFL)

ntulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. -Anexo 11, Salas 169-B
Telefone: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 175,

DE 1995, QUE "ALTERA O CAPiTULO DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

José Maurício

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 Lirna
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair BoIsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes

Antônio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

PMOB

PPB

PSDB

Matheus Schmidt

Jaime Fernandes
João Carlos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

Carlos Nelson
Fernando Diniz

José Chaves
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro Mabel

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi

Odelrno Leão
Pedro Correa

Prisco Viana

Alexandre Santos
João Leão

Euripedes Miranda
Matheus Schimidt

Eujácio Simões

Alexandre Cardoso

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Lirna
Rubem Medina

Antônio do Valle
Carlos Nelson
José Luiz Clerot
José Priante
Luís Roberto Ponte
Paulo Lustosa

Enivaldo Ribeiro
João Pizzotatti
Jurandyr Paixão
Laprovita Vieira
Renato Johnsson

Bloco (PLlPSOIPSC)

Bloco (PSBlPMN)

PCdoB

PMOB

PPB

Fernando Zuppo
Sílvio Abreu

1 vaga

Nilson Gibson

Betinho Rosado
Francisco Horta

Jaime Fernandes
Júlio César
Luiz Braga

Osório Adriano
Osvaldo Biolehi

Antônio Brasil
Edinho Bez

Hélio Rosas
Lídia Quinan

Rubens Cosae
1 vaga

Felipe Mendes
Fetter Júnior
Aávio Derzi

VadãoGomes
1 vaga



Suplentes

Alexandre Ceranto
Átila Lins

Carlos Alberto Campista
Cláudio Chaves

Hugo Rodrigues da Cunha
Oscar Andrade

PFL

1 vaga Raquel Capiberibe

Secretário: SfMo Sousa da Silva
Local: servo Com. Especiais, Anexo li, Salas 169-B
Telefones: 318-7061fi062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO NR 231, DE 1995,
QUE ALTERA OS INCISOS XIII E XVI DO
ART. "fi DA CONSTIJUIÇÃO FEDERAL.

(REDUZ JORNADA MAXIMA DE TRABALHO
PARA 40 HORAS SEMANAIS)

Proposição: PEC 231-A/95 Autor: Inácio Arruda

Presidente: Armando Abflio Arruda
12 Vice-Presidente: zaire Rezende (PMDB)
2!' 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

Sérgio Miranda

Suplentes

Jair BoIsonaro Arnaldo Faria de Sá

Alberto GoIdman 1 vaga Renato Johnsson

Fernando Torres PSOB
SiMoTorres

Tuga Angerami Feu RosaVeda Crusius
1 vaga Roberto Brant

PT

José Machado GilneyViana Inácio Arruda (PCdoB)
Miguel Rossetto José Pimentel Pedro Wilson
Paulo Bernardo PDT

Eurfpedes Miranda Sivio Abreu

Fernando Lopes
Bloco (PlJPSDt'PSC)

Fernando Zuppo Eujácio Simões Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

PSDB

PT

PDT

Airton Dipp
Matheus Schmidt

Bloco (PLJPSD/PSC)

Pedro Canedo Eujácio Simões

Bloco (PSBlPMN)

Ricardo Heráclio 1 vaga

PCdoB

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067fi066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N21~A,DE1994,QUE·ACRESCENTA

PARÁGRAFOS 62E 72 AO ARTIGO 82 DO
ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE
ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APUCADAS,

ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,
A SERVIDORES MILITARES"

Proposição: PEe-188194 Autor: zalre Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 VICe-Presidente: Roberto VaJadão (PMDB)
2!' VICe-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

Titulares

Maria da Conceição Tavares
Vânia dos Santos
1 vaga

Haroldo Uma

Firmo de castro
Luciano Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant

Aloysio Nunes Ferreira
Amaldo Madeira

Anivaldo Vale Eduardo Coelho

Bloco (PMDB, PSD, PSL)
Osmir Uma
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

AryKara
Elcione Barbalho
Roberto Valadão

Augusto Nardes

Bloco (PFLJPTB)

Elton Rohnelt
Jonival Lucas

José Mendonça Bezerra
1 vaga

PUDB

Rita Camata
2 vagas

PPB

Armando Abflio
Lufs Roberto Ponte
Pedro lrujo
sandro Mabel
Silas Brasileiro
Zaire Rezende

PSDB

Nelson Harter
Noel de Oliveira

Valdir Colatto
3 vagas

B.Sé
Edson Silva

Feu Rosa



Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N2 338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

Proposição: PEc-338196 Autor: Poder Executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
2º Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
3º Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
Relator: Werner Wanderer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

PPB

Blolco (PT, PDT, PCdoB)

Fernando Ribas Carli
Sandra Starling
Valdeci Oliveira

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Darci Coelho
2 vagas

Chico da Princesa

De Velasco
Fernando Diniz

Marquinho Chedid
Sandro Mabel

2 vagas

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues

Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga

Luiz Moreira
Roberto Pessoa

PTB

Antônio do Valle
Ary Kara
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
Silas Brasileiro
Simara Ellery

Abelardo Lupion
Maria Valadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Werner Wanderer

Vicente Cascione

Fernando Zuppo
Joana Darc
Luciano Zica

Bonifácio de Andrada
Davi Alves Silva
Jarbas Lima

PFL

PL

Expedito Júnior (PFL) Eujácio Simões

Secretária: Regina Brandão
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-705617052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,
NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSÕES,

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 320, DE 1996,

QUE "ACRESCENTA ALíNEA "D"
AO INCISO 11 DO ARTIGO 105

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL."
(JULGAMENTO DE PREFEITOS)

Proposição: PEc-320196 Autor: MATHEUS SCHMIDT
Presidente:
12 Vice-Presidente: Welson Gasparini (PSDB)
Relator: Paulo Uma (PFL)

Titulares Suplentes

Luciano Castro Jovair Arantes
Tuga Angerami Moisés Bennesby
Wilson Braga Vicente Arruda

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Inácio Arruda Aldo Rebelo
Jair Meneguelli Chico Vigilante
José Maurício Eduardo Jorge
José Pimentel Milton Mendes
Paulo Rocha Renan Kurtz

PPB

Ari Magalhães 5 vagas
EmnioAssmar
JoãoTota
2 vagas

PTB

Roberto Jefferson José Coimbra

PSB

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

Bloco (PMDB,PSD,PSL)

Elton Rohnelt
Jonival Lucas
Leur Lomanto
Paulo Lima

Dejandir Dalpasquale
Djalma de Almeida César
Rubens Cosac

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira
Valdomiro Meger

Vilmar Rocha

Djalma de Almeida César
Sílvio Pessoa
Simara Ellery

Benedito Domingos
Darci Coelho
Jair Bolsonaro
Jorge Wilson
Osmar Leitão
Valdenor Guedes

Bloco (PPBIPL)

Cunha Lima
Hugo Biehl

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
Pedro Corrêa

1 vaga

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio
Rommel Feijó
Welson Gasparini

PSDB

Antônio Feijão
João Leão

José de Abreu

Antônio Feijão
Celso Russomanno
José Anibal
Nicias Ribeiro
Romrnel Feijó

Elias Murad
Leônidas Cristino

Nelson Marchezan
Pimentel Gomes

Vicente Arruda



1 vaga

Sérgio Carneiro

Femando Diniz
Pinheiro Landim

Roberto Valadão

Esther Grossi
Miguel Rossetto
Walter Pinheiro

Welson Gasparini

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto

Nelson MarquezeJli
Silvemani Santos

Basílio Villani
Francisco Rodrigues

Roberto Campos

PT

PDT

PSB

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Ablardo Lupion
Carlos Melles
José Rocha
Paulo Cordeiro

Aávio Derzi
Nelson Meurer
1 vaga

José Luiz Clerot
Luis Roberto Ponte
Simara Ellery

PCcIoB

Ricardo Gomyde Inácio Arruda

8ecretáóa: Ana Clara Serejo
Local: servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC N2
407196, QUE ALTERA A REQAÇÃO DO ARTIGO

100 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)

Proposição: PEc-407196 Autor: Luciano Castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 VICe-Presidente: José Rocha (PFL)
32 VICe-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
32 VICe-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz C1erot (PMDB)

Titulares SUplentes

Bloco (PFL/PTB)
Ademir Cunha

Claudio Chaves
Costa Ferreira
Jonival Lucas

José carlos Vieira
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

Darcísio Perondi
Edinho Araújo

Marquinho Chedid
Ronaldo Perim
Sandro Mabel

1 vaga

Bloco (PPBJPL)

Betinho Rosado
Claudio Cajado
Osvaldo Biolchi
Paes Landirn
Paulo Bornhausen
Paulo Lima
1 vaga

PT Roberto Santos

Chico Vigilente Jaques Wagner
Luiz Eduardo Greenhalgh João Coser Ivan Valente
Marcelo Déda José Genoíno Pedro Wilson

PDT Valdeci Oliveira
Silvio Abreu Matheus Schmidt

PSB Severiano Alves
Gonzaga Patriota Nilson Gibson

PCcIoB Gervasio Oliveira
Haroldo Uma Aldo Rebelo

Bloco (PMDBJPSOIPSL)

Djalma de Almeida César
José Luiz Clerot
Lídia Ouinan
Maria Elvira
Mauricio Requião
Nair Xavier Lobo

Secretáóa: Maria Auxiliadora
Local: servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-705617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PEC Ne 37o-A,
DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO 207

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposição: PEc..370196 Autor: Poder Executivo

Presidente:
12 VICe-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
32 Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bomhausen (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFL/PTB)

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Unhares
Roberto Campos
Valdomiro Meger (PFL)

PSDB

Luiz Buaiz
5 vagas

Luciano Castro
Luiz Piauhylino
Zulaiê Cobra

Marcelo Dada
Milton Mendes

PT

Danilo de Castro
José Thomaz Nonô

Vicente Arruda

Chico Vigilante
1 vaga

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
OCtavio Elísio

Alexandre santos
AávioAms

Osmânio Pereira
Vicente Arruda Femando Ribas Carli

PDT

Silvio Abreu



PSB PTB

João Colaço Gervasio Oliveira

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais- Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Ne449, DE 1997, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS

DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSIÇÇES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS, INTRODUZIDOS

PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO Ne 1, DE 1994

(FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL)

Proposição: PEe-449197 Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano pazzatto (PFL)
12 VICe-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2º VICe-Presidente: Paulo Bemardo (PT) .
31! VICe-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relatora: Veda Crusius (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (SESSÕES), PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N!! 513, DE 1997, QUE "ACRESCENTA

PARÁGRAFO 5eAO ART. 55".
(DECORO PARLAMENTAR

- REGRAS PARA INVESTAÇÃO)
Proposição: PEC nll 513197 Autor: Marcelo Déda

Presidente: Jairo Azi (PFL)
12 Vice-Presidente: Raul Belém (PFL)
21! VICe-Presidente:
32 Vice-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Eujácio Simões

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Saia 169-B
Telefones: 318-687417067
Fax: 318-2140

Luiz Buaiz

Gonzaga Patriota

Adauto Pereira
Jaime Fernandes

Luiz Durão
Magno Bacelar
Mauro Fecury

Nan Souza

Suplentes

Alzira Éwerton
Max Rosenmann

Moisés Bennesby
Nestor Duarte

Roberto Rocha
Salvador Zimbaldi

Chico da Princesa

PL

PFL

PSB

PSDB

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Cleonâncio Fonseca
De Velasco (PRONA)
Dejandir Dalpasquale

José Luiz Clerot
2 vagas

José Borba

Alexandre Cardoso

TItulares

Antônio dos Santos
Antônio Jorge
Carlos Alberto Campista
Dolores Nunes
JairoAzi
Raul Belém

Aloysio Nunes Ferreira
Cândido Mendes
Luiz Máximo
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Asdrúbal Bentes
Djalma de Almeida César
Henrique Eduardo Alves
Ivandro Cunha Lima
Roberto Valadão
Rubens Cosac

PSDB

Alceste Almeida
Carlos Alberto Campista

Francisco Rodrigues
Luiz Braga

Maria Valadão
Oscar Andrade

Anivaldo Vale
Amon Bezerra

Ceci Cunha
Firmo de Castro

Raimundo Gomes de Matos
Sílvio Torres

PPB

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Fernando Zuppo
Inácio Arruda

João Coser
José Pimentel

Miguel Rossetto

Bloco (PMDBI PSDI PSL)

Jurandyr Paixão
Luis Roberto Ponte

Marisa Serrano
Ricardo Rique
Robson Tuma

Wilson Cignachi

Alexandro Ceranto
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Pizzatto
Rogério Silva
saulo Queiroz

Aníbal Gomes
Fernando Diniz
Hélio Rosas
Maria Elvira
Roberto Valadão
Sandro Mabel

Adroaldo Streck
Arnaldo Madeira
Basnio Villani
Luiz Piauhylino
Roberto Brant
Veda Crusius

Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Paulo Bernardo
Sérgio Miranda
Teima de Souza

Benedito Guimarães
Enivaldo Ribeiro
Eurico Miranda
Felipe Mendes
Romel Anízio

Gerson Peres
Lamartine Posella

Laprovita Vieira
Marcio Reinaldo Moreira

Roberto Balestra

Jaques Wagner
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda
SnvioAbreu
1 vaga

Ênio Bacci
José Genoíno
Milton Temer



PPB Bloco (PUPSOIPSC)

Elton Rohnelt

Bosco França

Bloco (PSBlPMN)

Eujácio Simões

1 vaga

Secretária: Ana Clara Serejo
l...ocaI: 5eIv. cem Esp. - Are»J li, sala1oo-a
Telefones: 318-7555n063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Jarbas Lima
4 vagas

Pedro Valadares

Rodrigues Palma

PTB

PSB

Gilvan Freire

Ary Kara
Benedito Domingos
Benedito Guimarães
José Rezende
Ricardo Barros

Vicente Cascione

Bloco (PFUPTB)

Suplentes

Paulo Lustosa
2 vagas

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

PPB

PMOB

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

Albérico Filho
Luis Roberto Ponte
Sandro Mabel

Bloco (PFUPTB)

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
2l! VICe-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: Carlos Alberto (PSDB))

Titulares

Ademir Cunha
Benito Gama
Carlos Alberto (PSDB)
Manoel Castro

Suplentes

PL

Eujácio Simões Welinton Fagundes

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11 Sala 165-B
Telefone: 318-70611318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS fEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HIDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS 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:
"elator: Nicias Ribeiro (PSDB)

Titulares

Jairo Azi
José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa

Adauto Pereira
Belinha Rosado
Cláudio Cajado

Luiz Braga

Domingos Leonelli
José Aníbal

PSOB

Antônio Balhmann
Roberto Brant

PMOB

Oscar Goldoni
Paulo Lustosa
Simara Ellery

Pinheiro Landim
2 vaga

PPB

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

PT

Carlos Santana
Jair Meneguelli

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya

José Linhares
Marconi Perillo (PSDB)

Moacyr Andrade Miro Teixeira

POT

Fernando Zuppo

PSOB

João Leão
Nicias Ribeiro

Ceci Cunha
Mário Negromonte

Bloco (PUPSOIPSC)

1 vaga Pedro Canedo

Ivan Valente
1 vaga

PT

Alcides Modesto
José Pimentel

Bloco (PSBIPMN)

Gonzaga Patriota 1 vaga

Luiz Durão

POT

1 vaga

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318·7555n063



Bloco PMDBlPSDIPSL

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARE
CER 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)
111 Vice-Presidente: Genesop Bernardino (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
311 VICe-Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)Relator: José Car
los Aleluia (PFL)

pedoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N2 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPLINA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIASH

TItulares Suplentes

Autora: Marta Supllcy

Bloco (PFUPTB)

Fernando Gonçalves
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz
1 vaga

Proposição: PL 1.151195

Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
Zila Bezerra
2 vagas

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Lindberg Farias (PedoB)
211 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
311 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Suplentes

Eliseu Moura
João lesen (PPB)

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina

1 vaga(s)

Bloco PFUPTB

TItulares

Chico da Princesa
José carlos Aleluia
José carlos Coutinho
José carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sergio Barcellos

Alberto Silva
Genesio Bernardino
João Thome Mestrinho
José Pinotti
Mario Martins
Moreira Franco

Antonio Brasil
Zaire Rezende

4 vagas

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Lindberg Farias (PedoB) Femando Gabeira (PV)
Maria Elvira. Lídia Quinan
1 vaga 1 vaga

PSDB

Bloco (PPBlPL)

A1zira Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
1 vaga

Bloco PPB,lPL

Benedito Guimarães
Fausto Martello
Fetter Junior
Francisco Silva
Jair Bolsonaro
José Egydio

PSDB

Leonidas Cristino
Mario Negromonte
Veda Crusius
2 vaga(s)

Cunha Lima
Eujacio Simões
João Pizzolatti

Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

1 vaga

Koyu lha
Luiz Carlos Hauly

Roberto Rocha
2vaga(s)

Celso Russomanno
Salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

PT

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti

Wagner Salustiano

Osmãnio Pereira
Philemon Rodrigues (PTB)

1 vaga

José Genoíno
Marta Suplicy

PT

Carlos Santana
João Coser
Teima de Souza

Arlindo Chinaglia
2 vaga(s) Sérgio Cameiro

PDT

Vicente André Gomes

PDT PSB

Miro Teixeira José Maurício Femando Lyra Raquel Capiberibe

PSSB

GA"Jasio Oliveira Pedro Valadares

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-68741706617067



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
N1l1.159195, QUE -ALTERA DISPOSmVos DA

LEI Nll 6.354176, QUE DISPÕE SOBRE AS
RELAÇÕES DE TRABALHO DO ATLETA

PROFISSIONAL DE FUTEBOL;
E DA LEI N2 8.672/93, QUE

INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS", E A SEUS
APENSADOS PROJETO DE

LEI Nll 2.437/96 E PROJETO DE LEI Nll 3.633197

Proposição: PL nI 1.159195 Autor: Arlindo Chlnaglla

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
2'1 VICe-Presidente: Rornel Anízio (PPB)
3l! VICe-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

Tttu~~ Sup~ntes

PFL

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Bloco (PMOB, PSO, PSL)

Secretária: Rejane Marques
Local: servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 165-B
Telehlne:318~74t.318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N21.673,

DE 1996, QUE "AUTORIZA O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA

A SECA - DNOCS - A DOAR A ESTADOS,
MUNiCípIOS E OUTRAS ENTIDADES

PÚBLICAS, OS AÇUDES QUE ESPECIFICA"

Proposição: PL 1.673/95 Autor: Poder executivo

Presidente: B. Sá (PSDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
2'1 VIC9-Presidente: Paulo Lustosa (PMDB)
32 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: José Unhares (PPB)

Titulares SUp~ntes

PFL

Álvaro Ribeiro

5 vagas

Ceci Cunha
João Faustino

Luiz Piauhylino
Márcia Marinho
Roberto Santos
Vicente Arruda

João Henrique
Pinheiro Landim
Roberto Paulino

3 vagas

Haroldo Uma
Humberto Costa
Jaques Wagner

Marcelo Deda
WoIney Queiroz

Welinton Fagundes

Adauto Pereira
Antônio dos Santos

Osvaldo Coelho
Talvane Albuquerque

2 vagas

PL

PSB

Bloco (PMDB, PSO, PSL)

PPB

Pedro Canedo

PSOB

Adelson Ribeiro
B.Sá
Cipriano Corrêia
João Leão
Leônidas Cristino
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Alexandre cardoso

Ari Magalhães
Enivaldo Ribeiro
José Unhares
José Teles
Wagner do Nascimento

Alberto Silva
Ivandro Cunha Lima
José Aldemir
Paulo Lustosa
Saraiva Felipe
Silvio Pessoa

Alcides Modesto
Coriolano Sales
Fernando Ferro
Inácio Arruda
José Pimentel

Betinho Rosado
César Bandeira
José Rocha
Júlio César
MussaDemes
Roberto Pessoa

Aldo Rebelo
Arlindo Chinaglia
Femando Lopes
Jair Meneguelli

João Paulo

cartos Magno
José Egydio
Júlio César

Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz

VaIdomiro Meger

Vicente Cascione

Adhemar de Barros Filho
Amaldo Faria de Sá

Jair Soares
2 vagas

carlos Nelson
Djalma de Almeida César

Freire Júnior
Maurício Requião

Saraiva Felipe

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

PTB

PPB

PSOB

Darcísio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Sandro Mabel
Sílvio Pessoa

Antônio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Carlos Santana
Jaques Wagner
Ricardo Gomyde
Sandra Starling
Severiano Alves

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo Cezar Coelho
Wilson campos

Aécio de Borba
Eurico Miranda
Nelson Meurer
Pedro Yves
Romel Anízio

Leopoldo Bessone



Luiz Buaiz

4 vagas

Israel Pinheiro

Freire Júnior
Saraiva Felipe

4 vagas

carlos Magno
José Egydio
Júlio Cesar

Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz

1 vaga

Pedro Valadares

Aldo Rebelo
Arlingo Chinaglia
Fernando Lopes
Jair Meneguelli

João Paulo

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

PL

PTB

PSB

PSDB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Valdemar Costa Neto

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Espt3eiais, Anexo li, Sala 169·B
Telefones: 318·706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
N2 3.633/97, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo César Coelho
Wilson Campos

Darcísio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
sandro Mabel
Silvio Pessoa

Antônio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Femando Lyra

Leopoldo Bessone

Proposição: PL 3.633197 Autor: Poder Executivo

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1ºVice·Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
2º Vice-Presidente: Romel Anízio (PPB)
32 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Bonifácio de Andrada
Gerson Peres
Laprovita Vieira
Prisco Viana

carlos santana
Jaques Wagner
Ricardo Gomyde
Sandra Starling
Severiano Alves

Arlindo Vargas

Suplentes

Álvaro Gaudênio Neto
Osmir Uma

SameyFilho
Valdomiro Meger

VilmarRocha
1 vaga

Adelson Ribeiro
Ademir Lucas

Cipriano Correia
Emerson Olavo Pires

Nícias Ribeiro
Paulo Mourão

José Janene

Haroldo Lima
João Paulo

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marta Suplicy

1 vaga

PFL

PTB

PPB

PSDB

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

Djalma de Almeida César
Marçal Filho
Pedro Yves

Robson Tuma
Zaire Rezende

1 vaga

Affonso Camargo
Benedito de Ura
Corauci Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
Saulo Queiroz

Benedito Domingos

Carlos ApoIinário
Edinho Araújo
Femando Diniz
Pedro Irujo
Wagner Rossi
1 vaga

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota
Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

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

N2 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

Philemon Rodrigues

Aldo Rebelo
João Almeida (PMDB)
Padre Roque
Sandra Starling
Silvio Abreu

Jayme santana
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
Pimentel Gomes
Roberto Santos
Silvio Torres



PPB PedroHenry Simão Sessim

Aécio de Borba
Eurico Miranda
Nelson Meurer
PedroYves
Romel Anízio

AmaIdo Faria de Sá
4 vagas

Arlindo Chinaglia
Gilney Viana
Paulo Bernardo

PT

cartos Santana
Nihnário Miranda

Pedro Wilson

PTB POT

Leopoldo Bessone Vicente Cascione Renan Kurtz Fernando Zuppo

PSB PSB

8ecretária: Rejane Marques
Local: Servo Corn. Especiais. Anexo li. Sala 165-B
Telefones: 318-68741318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI N2 3.71Q193 QUE -INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposlçio: PL-3.710t'93 Autor: Poder executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
111 VICe-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
2l! VICe-Presidente:
3l! VICe-Presidente: Pedro Henry (PSOB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

titula.... SUplentes

Bloco (PFLIPTB)

Álvaro Ribeiro Gonzaga Patriota

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Eurico Miranda
Jofran Frejat

Claudio Chaves
Elton Rohnelt

José Rocha
Laura Carneiro

Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva

Nilson Gibson

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PMDSIPSDIPSL)

Gennano Rigotto
José A1demir

José Luiz Clerot
Marcos Vinicius de Campos (PFL)

Paulo Lustosa
1 vaga

Euler Ribeiro
Uma Netto
Roberto Jefferson
Silvemani Santos
UrsIcino Qujeiroz
Vanessa Felippe
1 vaga

Cunha Bueno
Herculano Anghinettl

Darcísio Perondi
Genésio Bernardino
José Pinotti
Moreira Fraooo
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

8ecretária: EdIa Bispo
Local: Servo Com. Especiais. Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

N2 4.425194, DO SENADO FEDERAL, QUE
-PRoíBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA
DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE

DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO

MÉDICo-HOSPITALAR PELAS EMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURo-SAÚDE OU

ASSEMELHADAS- E DEMAIS
PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO NESTA

CASA QUE VERSAM SOBRE
-PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE-

Proposlçio: PL-4.425JlM Autor: S8nIIdo Federal

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
111 VICe-Presidente: TaIvane Albuquerque (PFL)
2l! VICe-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
311 VICe-Presidente:
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

titulares SUplentes

Bloco (PFUPTB)

Welinton Fagundes

Antônio dos Santos
Arolde de Oliveira

João Carlos Bacelar
Luiz Braga

MarIa Valadão
Osório Adriano

1 vaga

Ademir Lucas
Celso Russomanno

João Leão
Paulo Feijó

Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

Cunha Bueno
CunhaLma

José Rezende
Pedro Canedo

cartos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho

Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Rubens Cosac

PL

PSDB

Pedro Canedo

Jarbas Uma
João Ribeiro
Roberto Balestra
Salatiel Carvalho
Welinton Fagundes
WlQberto Tartuce

Aldir cabral
carlos Alberto Campista
Claudio Chaves
Chico da Prlr1Ces8
José Carlos Vieira
Paulo Gouvêa
Zila Bezerra

Antônio Feijão
Jovair Arantes
LeOnidas Cristino
Mário Negromonte

Adelson Salvador
AryKara
Barbosa Neto
Mário Martins
Max Rosenmann
1 vaga

Alexandre Cardoso



Suplentes

Edinho Araújo
José Luiz Clerot
Pinheiro Landim

3 vagas

Antônio Geraldo
Antônio Ueno

Augusto Viveiros
Cláudio Chaves
Roberto Fontes

Zila Bezerra

Fernando Torres
Feu Rosa

RávioArns
Leônidas Cristino

Marconi Perillo
1 vaga

PSDB

PFL

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Bloco (PT, PDT, pedoB)

Chico Vigilante Luiz Durão
Jandira Feghali Luiz Mainardi

Aloysio Nunes Ferreira
Arnaldo Madeira
Marcus Vicente
Octávio Elísio
Pimentel Gomes
Roberto Brant

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

Danilo de Castro Herculano Anghinetti (PPB)
Jovair Arantes Nelson Otoch

PT

Milton Mendes Miguel Rossetto
Sandra Starling Waldomiro Fioravante

PDT

Eurípedes Miranda Fernando Lopes

Bloco (PUPSD/PSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

PCdoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretária: Rejane Marques
Local: Serv. de Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-6874/7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N2 5.430,

DE 1990, QUE "ALTERA, ATUALIZA E
CONSOLIDA A LEGISLAÇ~O SOBRE
DIREITOS AUTORAIS E DA OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" E A SEUS APENSADOS

Proposição: PL 5430190 Autor: senado Federal

Presidente: Roberto Brant (PSDB)
22 Vice-Presidente: Jandira Feghalí (PCdoB)
32 Vice-Presidente: EraldO Trindade (PPB)
Relator:

Titulares

Fernando Diniz
Gilvan Freire

Oscar Goldoni

Suplentes

Luiz Buaiz
Moacyr Andrada

Nilton Baiano

Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Pimentel Gomes

Rommel Feijó
Tuga Angerami

Gonzaga Patriota

Jaques Wagner
Sandra Starling

Sérgio Arouca (PPS)

Fernando Ribas Carli

Autor: Poder Executivo

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

PT

PDT

PPB

PSB

PSDB

PMDB

Bloco (PFUPTB)

Proposição: PL nll 4.376193

Vicente André Gomes

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Humberto Costa

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

Ricardo Heráclio

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghâli

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061/7062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N2 4.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Antônio Carlos Pannunzio
GeciCunha
Elias Murad
Jovair Arantes
1 vaga

Augusto Viveiros
Francisco Horta
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

José Egydio
José Unhares
Pedro Correa
Talvane Albuquerque (PFL)

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Valdomiro Meger (PFL)



José Genoíno
Marta Suplicy
Severiano Alves

Paulo Rocha
Ricardo Gomyde
Valdeci Oliveira

Jayme Santana
Roberto Santos
Silvio Torres

Cipriano Correia
Paulo Feijó

2 vagas

PPB PT

Augusto Farias
Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
Francisco Silva
Wigberto Tartuce

PTB

Amaldo Faria de Sá
Gerson Peres
Osvaldo Reis
Prisco Viana

1 vaga

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Staning

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

José Genoíno
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

POT

Enio Bacci
Eurípedes Miranda

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
POLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALlZAÇ_ÃO DO CÓDIGO E~ElTo
RAL E MODIFICAÇOES NA LEGISLAÇAO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Mendonça Rlho (PFL)
1º Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2º Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
311 Vice-Presidente: A1zira Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Suplentes

Haroldo Lima

Pedro Valadares

Augusto Viveiros
Canos Melles
Jonival Lucas
José Coimbra

Lima Netto
Osório Adriano

Roberto Pessoa

Marquinho Chedid

Antônio do Valle
Luís Roberto Ponte

Marcos Lima
Paulo Ritzel

2 vagas

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti

Laprovita Vieira
Márcio Reinaldo Moreira

PPB

PMDB

PCdoB

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PSBlPMN)

Bloco (PUPSOIPSC)

Aldo Arantes

Fernando Lyra

Valdemar Costa Neto

Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Pedro Novais
Silas Brasileiro
1 vaga

Benito Gama
Félix Mendonça
Manoel Castro
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Vilmar Rocha

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. 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)
111 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
22 Vice-Presidente: Marconi Perillo (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relptor: Saulo Queiroz (PFL)

Titulares

Delfim Netto
Fetter Júnior
José Janene
Júlio Redecker

José Borba

Aécío Neves

Paes Landim
Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha
1 vaga

Barbosa Neto
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

2 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Linhares

Ricardo Izar
1 vaga

PPB

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Roberto Valadão
2 vagas

PMDB

A1zira Ewerton
Jarbas Lima
José Janene
Prisco Viana
Romel Anízio

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

PSDB

Feu Rosa

Rodrigues Palma



Osmar Leitão Roberto Campos

PSDB

Marinha Raupp
Zulaiê Cobra

Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
Veda Crusius

Antônio Feijão
Fernando Torres

Octávio Elísio
1 vaga

PT

Eduardo Jorge
Jandira Feghali
Marta Suplicy
Sérgio Cameiro
Teima de Souza

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Esther Grossi
Humberto Costa

Marcia Cibilis Viana
Sandra Starling
Socorro Gomes

José Pimentel
Luiz Gushiken
Vânio dos Santos

Coriolano Sales
Fernando Lopes

João Coser
Maria Conceição Tavares

Nedson Micheleti

PDT

Márcia Cibilis Viana
Paulo Bernardo (PT)

Bloco (PLlPSDIPSC)

Alcione Athayde
Amaldo Faria de Sá
A1zira Ewerton
Dolores Nunes
Herculuano Anghinetti

PPB

5 vagas

PTB

Francisco Horta Eujácio Simões Etevalda Grassi de Menezes José Coimbra

PSB

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, saIa 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
PROPOSIÇOES VERSANDO SOBRE O

ASSUNT9, PARA TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO
DA CAMARA DOS DEPUTADOS E DO

CONGRESSO NACIONAL

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

Suplentes

Ricardo Heráclio

Milton Temer (PT)

PFL

PCdoB

Bloco (PSBlPMN)

Alexandre Cardoso

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11, saIa 169-B
Telefones: 318-706117052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS LE
GISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR, NO
BRASIL, AS DECISÕES DA IV CONFERÊNCIA

MUNDIAL DA MULHER

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1ºVice-Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marta Suplicy (PT)
3Q Vice-Presidente: Dolores Nunes (PPB)
Relatora: Marilu Guimarães (PFL)

Ttitulares

Ségio Miranda

Célia Mendes
Fernando Gabeira
Maria VaJadão
Marilu Guimarães
Ursicino Queiroz
ZilaBezerra

Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
Nair Xavier Lobo
Regina Lino
Rita Camata
Tetê Bezerra

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Marcia Marinho

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

PSDB

Carlos Magno
Cláudio Chaves

Costa Ferreira
Euler Ribeiro

Vanessa Felippe
1 vaga

Pedro Novais
Simara Ellery

4 vagas

Feu Rosa
Veda Crusius

4 vagas

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Benedito de Lira
Carlos Melles
Cláudio Chaves
Luiz Moreira

Antônio do Valle
Hélio Rosas
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Silas Brasileiro

Amon Bezerra
Feu Rosa
Jovair Arantes

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

PSDB

Adelson Ribeiro
Alzira Ewerton

Dalila Figueiredo



PFL

Francisco Rodrigues Cláudio Chaves
Vic Pires Franco Murilo Pinheiro

Bloco PMDB, PSD, PSL

Confúcio Moura Pinheiro Landim
José Priante Regina Lino

PSDB

Antônio Feijão Alzira Ewerton
Salomão Cruz Moisés Bennesby

Bloco PT, PDT, PCdoB

Gilney Viana Aldo Rebelo
Socorro Gomes Matheus Schmidt

PPB

Suplentes

PTB

José Teles
Ushitaro Kamia

1 vaga

Geraldo Pastana
Haroldo Lima

Maria da Conceição Tavares

PPB

Bloco PT, PDT, pedoB

Ari Magalhães
Delfim Netto
Júlio Redecker

Arlindo Vargas Paulo Cordeiro

Secretário: Mário Brausio Coutinho
Local: Servo de Com. Especiais - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A APURAR DENÚNCIAS
DE EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

ILEGAL DE PLANTAS E
MATERIAL GENÉTICO NA AMAZÔNIA

Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
Vice-Presidente: Confúcio Moura (PMDB)
Relator. Antônio Feijão (PSDB)

Titulares

Aldo Rebelo
Carlos Cardinal
Luiz Gushiken

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)

Luiz Piauhylino Paulo Feijó
Nelson Otoch Renato Johnsson
Zulaiê Cobra Roberto Rocha

Bloco (PT, PDT, PedoB)

Euripedes Miranda Chico Vigilante
Hélio Bicudo Femando Ferro
José Genoíno Fernando Zuppo
Luiz Alberto José Pimentel
Ricardo Gomyde Luiz Eduardo Greenhalgh

PPB

Adylson Motta Adhemar de Barros Filho
Carlos Airton Jarbas Lima
Jair BoIsonaro João Pizzolatti
Mário Cavallazzi VadãoGomes
1 vaga Wigberto Tartuce

PTB

Vicente Cascione Nelson Marquezelli

PSB

Gonzaga Patriota Nilson Gibson

PL

Pedro Canedo Luiz Buaiz

Bloco PMDB, PSD, PSL

PTB

José Coimbra 1 vaga

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Serv. Comissões Espec. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067nOS2

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

Coordenador. Deputado cartos Alberto (PSDB)
Aroldo Cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSDB) Simara Ellery (PMDB)
Cunha Bueno (PPB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo I, Sala 169-B
Telefones: 318-7061n062

Titulares

PFL

Francisco Horta
José Lourenço
Paulo Bomhausen
Samey Filho

Germano Rigotto
2 vagas

PSDB

José Aníbal
Nelson Marchezan
OCtávio Elísio

Suplentes

Lima Netto
Paulo Gouvêa
Rogério Silva

Wemer Wanderer

José Chaves
Neuto de Conto

1 vaga

Amon Bezerra
Feu Rosa

José Thomaz Nooo

JoãoTota
Valdenor Guedes

Carlos Airton
Luís Barbosa



Suplentes

Miro Teixeira (PDT)
Belém (PFL)

Socorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angerami (PSDB)

Gervásio Oliveira (PSB) Paudemey Avelino (PPB)
Gilney Viana (PT) Socorro Gomes (PCdoB)
Luciano Pizzatto (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA

SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS CONDI
ÇÕE~ GERAIS DO PROCESSO DE DESESTATI
ZAÇAO DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE

CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E DOCUMEN-
TOS DISPONíVEIS NA CENTRAL DE INFORMA

ÇÕES SOBRE A EMPRESA,
DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

Proposição: Autor: Presidência

Coordenador: Miro Teixeira (PDT)

Titulares

Antônio Brasil (PMDB)
Jair BoIsonaro (PPB)
Haroldo Sabóia (PT)
João Fassarella (PT)

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

Luiz Fernando (PSDB)
Osmir Lima (PFL)

. .
Salomão Cruz (PSDB)

samey Filho (PFL)
Sebastião Madeira (PSDB)

Sitas Brasileiro (PMDB)

Coordenador: Gilney Viana (PT)
Antônio Brasil (PMDB)
Fernando Gabeira (PV)

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDíGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Coordenador: Samey Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Vl8Ila (PT)

secretária: EdIa Calheiros Bispo
Serviço de Cooissões Especiais - AAam li, Sala 169-8
Telefones: 318-706217061

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



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES
TíTULOS PUBLICADOS 1997/1998

----

, I •

U am8D
dDl Mlulcrus
d. EldOradD do
Clralá.B
Corumblara

o caso Vale do Jequitinhonha.
O sistema de controle do Executivo

R$ 2,97

Tribunal internacional para julgamento
dos massacres de Eldorado do Carajás e

Corumbiara - R$ 2,97
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1996: um ano de luta pela vida
R$1,98 Previdência social: o SUS e a

Companhia Vale do Rio Doce - R$ 3,96

LEGISLAÇÃO INTERNA
C...........Honnn~....

car.ra~.~

~_..:.-~..._----... --- -

Legislação interna: coletânea de normas
administrativas da Câmara dos

Deputados
Agricultura: questão do abastecimento

interno - R$ 11,11

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados
Telefones: (061) 318·6477n271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865/6866.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
C~TRO DE DOCUMENTAÇÃO EINFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇÓES
TíTULOS PUBLICADOS 1997/1998

Legislação eleitoral
R$ 1,32

rf.Rns r'AJ:l~"\U:N1MU"'4C

ULYSSES GUIMARÃES

Ulysses Guimarães: discursos
parlamentares - R$ 9,90

Repertório bibliográfico: deputados
brasileiros - R$ 4,95

Deputados brasileiros: repertório
biográfico - 2.ed. - R$ 11,88

Assessoria Legislativa; Assessoria de
Orçamento e Fiscalização Financeira

R$ 7,70

ALERTA:
o OUE HÁ DE "DUO

HA BIBLlDTECA

!JeZEM1JR0I97

Alerta: o que há de novo na Biblioteca.
(Mensal)

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados
Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865/6866.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÂO EINFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES
TíTULOS PUBLICADOS 1997/1998

if---

Regimento Interno da Câmara dos
Deputados - 4.ed. - R$ 9,90

LDB: Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - R$ 1,98

•~nolill1"l..~J.tlOr,
~!lC~L(1~

• VIUO a. c......sio aI:
al:LAçÓIES I:X'rEJUDlln

sc••c • POLiTJCA
aTE... DD .....L

Endereços dos Deputados - 1995/1999
R$ 7,92

Homenagem à srs Ruhíyyih Rabbani,
primeira-dama da Comunidade Bahá'í

Mundial - R$ 2,47

Dívida externa: a experiência brasileira
R$ 1,21

A visão da Comissão de Relações
Exteriores sobre a política externa do

~ Brasil - R$ 1,98,,.
Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados
T4llefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865/6866.
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"lil/::III',~ Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
", Via N-2, Unidade de Apoio 111. Praça dos Três Poderes. CEP 70.165-900. Brasilia, DF.

Fones: (061) 311-35751357613579. Fax: (061) 311-4258. E-Mail: ssetec@admass.senado.gov.br

Publicações
Constituição da República Federativa do Brasil de .1988 (R$ 5,00). Texto Constitucional
de 5/out/1988 com as alterações introduzidas pelas ECs nQ 1 a 15 e ECRs nQ 1 a 6.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988- Quadro Comparativo (R$15,00).
Constituição de 1988, atualizada em 1995, comparada às Constituições de 1946 e 1967 e
à EC n2 1 de 1969. Contém quadro comparativo, tabela de correspondência dos artigos
comparados e índice.

Direitos Humanos - Declarações de Direitos e Garantias (R$ 10,00) - José Vicente
dos Santos (pesq. e índice). Dispositivos constitucionais que abordam os direitos e
garantias fundamentais do homem, na Constituição de vários países, inclusive na Carta
Magna do Brasil.

Estatuto da Criança e do Adolescente (R$ 4,00). Lei n2 8.069/90, de acordo com as
alterações dadas pela Lei n2 8.241/91; legislação correlata e índice.

Guia das Eleições de 1996 e Suplemento (R$10,00). Guia: Leis nQ 9.096/95 e 9.100/95,
Resoluções do TSE n2 19.380/95, 19.382/95 e 19.406/95. Suplemento: Resoluções
do T8E nQ 19.509 e 19.516/96.

Levantamento e Reedições de Medidas Provisórias (R$ 5,00) - Subsecretaria de
Análise do Senado Federal. Registro das MPs editadas durante os 8 anos que se
sucederam à criação deste dispositivo legal, tabela seqüencial ãe edições das MPs,
assinal?ndo critérios de edições anteriores, reedições com alteração de texto e de
transformação em lei, catálogo temático das MPs e referências bibliográficas.

Licitações, Concessões e Permissões na Administração Pública (R$ 4,00). Leis n2

8.666/93; 8.883/94; .8.987/95, dispositivos da Constituição Federal sobre a matéria e
legislação correlata. Indices temáticos das Leis n2 8.666/93 e 8.987/95.

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis e Legislação Complementar
(R$ 4,00). Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais e legislação complementar
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